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Apresentação
A atividade de iniciação científica na UNICAMP vem aumentando em qualidade e quantidade
de forma sistemática, atraindo crescente interesse tanto do corpo discente quanto do corpo
docente da universidade. Além das bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica - PIBIC/CNPq -, das bolsas do Edital CNPq 01/2007, e das bolsas oferecidas pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP -, a UNICAMP possui um
programa de bolsas com recursos próprios, através do Serviço de Apoio ao Estudante, SAE.
Em 2008, foram atribuídas 556 bolsas pelo programa PIBIC/CNPq, 244 bolsas pesquisa pelo
SAE/UNICAMP, 541 bolsas pela FAPESP, 4 bolsas em projetos integrados do CNPq e 108
bolsas do Edital CNPq 01/2007, totalizando 1453 bolsas. Os principais impactos do
programa são a melhor preparação para a pós-graduação e o desenvolvimento do raciocínio
independente, da criatividade e do método no tratamento de novos problemas que esta
experiência proporciona aos estudantes envolvidos.
Em 2008, a UNICAMP contou com 2056 docentes, sendo 84,97% com titulação de doutor.
Contou, ainda, com 16.422 alunos de graduação e 14.055 alunos de pós-graduação stricto
sensu e especiais. A Universidade contou, ainda, com um conjunto de 1.267 alunos em
regime de pós-graduação lato sensu, programa direcionado ao treinamento profissional ou
científico e conferindo certificado de especialista, incluindo a residência médica. Como
resultados das atividades dos alunos de pós-graduação, no ano de 2008 foram concluídos
30 trabalhos de curso de Mestrado Profissional e foram defendidas 1.119 Dissertações de
Mestrado e 760 Teses de Doutorado. Dentre os que defenderam tese, incluem-se numerosos
alunos que participaram do programa de iniciação científica do CNPq. A Pró-Reitoria de
Pesquisa tem grande interesse em continuar estimulando a Iniciação Científica na UNICAMP,
em função de sua importância e dos bons resultados alcançados até o momento.
Em termos da demanda apresentada em 2008, junto ao Programa Integrado de Bolsas de
Iniciação Científica, englobando o PIBIC/CNPq e as Bolsas Pesquisa do Serviço de Apoio ao
Estudante - SAE, dos 1.276 projetos recebidos, 1.220 tinham mérito acadêmico científico
para serem financiados, representando, portanto, 95,6% de projetos bem qualificados em
relação à demanda bruta, conforme Tabela abaixo:

Demanda Demanda Excelentes Boas Boas
Concessões Concessões
em 2008 Qualificada
com
PIBIC/CNPq SAE
em 2008
Reservas
Artes
80
8
3
41
18
91
94
Biológicas
287
33
15
153
67
335
345
Exatas
156
26
20
92
41
202
210
Humanas
196
22
13
105
46
231
241
Tecnológicas
296
39
26
165
72
386
361
Área

No ano de 2009, a Pró-Reitoria de Pesquisa da UNICAMP recebeu 1350 inscrições junto ao
Programa Integrado de Bolsas de Iniciação Científica, ainda englobando o PIBIC/CNPq e as
Bolsas Pesquisa do Serviço de Apoio ao Estudante - SAE, de acordo com os dados abaixo:
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Área do Projeto Número de Inscrições Quota Agosto 2009 a Julho 2010
ARTES
77
BIOLÓGICAS
353
EXATAS
209
HUMANAS
278
TECNOLÓGICAS
433
TOTAL
1350

Na UNICAMP, os projetos de iniciação científica estão sujeitos a um criterioso
acompanhamento. Além de um rigoroso processo de seleção, durante a vigência da bolsa
cada bolsista deve apresentar dois relatórios, que são analisados por seu orientador e pelos
assessores do Comitê Assessor das Pró-Reitorias de Pesquisa e de Graduação.
A realização deste XVII Congresso Interno de Iniciação Científica da UNICAMP reitera a
consolidação da atividade de pesquisa entre os alunos do ensino de graduação em todas as
grandes áreas do conhecimento. Neste ano, temos a apresentação de 1.172 trabalhos
científicos. Esta presença ilustra o interesse dos estudantes em prestigiar o evento, devido à
sua ressonância no âmbito da Universidade e mesmo externamente a esta. Abaixo estão
representadas as inscrições por Área junto ao Congresso deste ano:
Área do Projeto

Número de Inscrições no
XVII Congresso Interno de Iniciação Científica da UNICAMP

ARTES

70

BIOLÓGICAS

313

EXATAS

198

HUMANAS

231

TECNOLÓGICAS

360

A atividade de iniciação científica é considerada institucionalmente como uma das atividades
estratégicas das áreas de ensino e pesquisa da UNICAMP, merecendo por parte da
administração total suporte e atenção. Nesta oportunidade, a UNICAMP agradece o apoio
efetivo e a confiança depositada pelo CNPq no trabalho que vem sendo desenvolvido.
As Pró-Reitorias de Pesquisa e de Graduação, responsáveis pela coordenação do programa
de iniciação científica, manifestam seus agradecimentos aos membros efetivos do Comitê
Assessor e aos assessores “ad-hoc” que participaram do processo de seleção de bolsistas e
da avaliação dos relatórios pelo precioso tempo dedicado às várias atividades que viabilizam
e garantem a qualidade do abrangente programa de iniciação científica da UNICAMP. Da
mesma forma, aproveitam a oportunidade para externar seus agradecimentos aos membros
dos Comitês Organizadores deste XVII Congresso Interno de Iniciação Científica da
UNICAMP e a todos os orientadores e estudantes que participam do programa e do evento.

Pró-Reitoria de Pesquisa, UNICAMP, setembro de 2009.

Prof. Dr. Ronaldo Aloise Pilli
Pró-Reitor de Pesquisa

Prof. Dr. Marcelo Knobel
Pró-Reitor de Graduação

v

Comitê Assessor PRP/PRG nomeado em 30 de maio de 2008, pela Portaria Interna PRP Nº 03/2008, com
representantes das Áreas de Artes, Biológicas, Exatas, Humanas e Tecnológicas, sob a coordenação das
Pró-Reitorias de Pesquisa e de Graduação, responsável pela seleção de orientadores, bolsistas e projetos e
pelo acompanhamento e avaliação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq
(administrado pela Pró-Reitoria de Pesquisa) e pelo Programa de Bolsas Pesquisa do Serviço de Apoio ao
Estudante (administrado pela Pró-Reitoria de Graduação), referente às quotas de bolsas que deverão
vigorar no período de 01 de agosto de 2008 a 31 de julho de 2009.
I – ÁREA DE ARTES

Assessor/a – Prof./a Dr./a

Unidade

Departamento

1.

ACI TAVEIRA MEYER

Instituto de Artes

Departamento de Música

2.

ANTONIO RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS

Departamento de Música

3.

CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO

Instituto de Artes
Instituto de Artes

4.

EMERSON LUIZ DE BIAGGI

Instituto de Artes

Departamento de Música

5.

ELISABETH BAUCH ZIMMERMANN

Instituto de Artes

Departamento de Artes Corporais

6.

EUSÉBIO LOBO DA SILVA

Instituto de Artes

7.

FERNANDO CURY DE TACCA

Instituto de Artes

8.

IARA LIS FRANCO SCHIAVINATTO

Instituto de Artes

9.

JOÃO FRANCISCO DUARTE JÚNIOR

Instituto de Artes

Departamento de Artes Corporais
Departamento de Multimeios, Mídia
e Comunicação
Departamento de Multimeios, Mídia
e Comunicação
Departamento de Artes Plásticas

10.

JÚLIA ZIVIANI VITIELO

Instituto de Artes

Departamento de Artes Corporais

11.

MARIA DE FÁTIMA MORETHY COUTO

Instituto de Artes

Departamento de Artes Plásticas

12.

MÁRIO ALBERTO DE SANTANA

Instituto de Artes

Departamento de Artes Cênicas

13.

PAULO MUGAYAR KUHL

Instituto de Artes

Departamento de Artes Plásticas

14.

REGINA HELENA PEREIRA JOHAS

Instituto de Artes

Departamento de Artes Plásticas

15.

SARA PEREIRA LOPES

Instituto de Artes

Departamento de Artes Cênicas

Departamento de Música

II – ÁREA DE BIOMÉDICAS

Assessor/a – Prof./a Dr./a

vi

1.

MARICILDA PALANDI DE MELLO

2.

AARÃO MENDES PINTO NETO

3.

ALBETIZA LÔBO DE ARAÚJO

4.

ANDRÉA TREVAS MACIEL-GUERRA

5.

ANTONIA PAULA MARQUES DE FARIA

6.

ANTONIO CONDINO NETO

7.

CARLOS TAKAHIRO CHONE

8.

CARMEN SILVIA PASSOS LIMA

9.

CLAUDIO EDUARDO MULLER BANZATO

10.

CLAUDIO LUCIO ROSSI

11.

EDSON ANTUNES

12.

ELIETE MARIA SILVA

Unidade
CBMEG
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas

Departamento

Departamento de Tocoginecologia
Departamento de Farmacologia
Departamento de Genética Médica
Departamento de Genética Médica
Departamento de Pediatria
Departamento de
Oftalmo/Otorrinolaringologia
Departamento de Clínica Médica
Departamento de Psicologia
Médica
Departamento de Patologia Clínica
Departamento de Farmacologia
Departamento de Enfermagem

13.

ELZA COTRIM SOARES

14.

EMILIO CARLOS ELIAS BARACAT

15.

FÁBIO HÜSEMANN MENEZES

16.

FATIMA APARECIDA BOTTCHER LUIZ

17.

FERNANDA APARECIDA CINTRA

18.

FERNANDO CENDES

19.

GLORIA MARIA BRAGA POTERIO

20.

HEITOR MORENO JÚNIOR

21.

HELENA ZERLOTTI WOLF GROTTO

22.

ILKA DE FATIMA SANTANA FERREIRA BOIN

23.

IRENE GYONGYVER HEIDEMARIE LORAND METZE

24.

ISCIA TERESINHA LOPES CENDES

25.

IVAN FELIZARDO CONTRERA TORO

26.

JOAQUIM MURRAY BUSTORFF-SILVA

27.

JOSÉ ANTONIO ROCHA GONTIJO

28.

JOSÉ BARRETO CAMPELLO CARVALHEIRA

29.

JOSÉ BUTORI LOPES DE FARIA

30.

JOSÉ GUILHERME CECATTI

31.

JOSÉ MURILO ROBILOTTA ZEITUNE

32.

KLEBER GOMES FRANCHINI

33.

KONRADIN METZE

34.

LAURA STERIAN WARD

35.

LOURENÇO SBRAGIA NETO

36.

LUCIANA DE LIONE MELO

37.

LUCIANA RODRIGUES DE MEIRELLES

38.

LUIS GUILLERMO BAHAMONDES

39.

MARCOS TADEU NOLASCO DA SILVA

40.

MARIA CECILIA CARDOSO BENATTI

41.

MARIA CECILIA MARCONI PINHEIRO LIMA

42.

MARIA DE FÁTIMA SONATI

43.

MARIA HELOISA DE SOUZA LIMA BLOTTA

44.

MARIA INÊS MONTEIRO

45.

MARIA MARLUCE DOS SANTOS VILELA

46.

MARIA RITA DONALISIO CORDEIRO

47.

MARY LUCI DE SOUZA QUEIROZ

Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas

Departamento de Clínica Médica
Departamento de Pediatria
Departamento de Cirurgia
Departamento de Tocoginecologia
Departamento de Enfermagem
Departamento de Neurologia
Departamento de Anestesiologia
Departamento de Farmacologia
Departamento de Patologia Clínica
Departamento de Cirurgia
Departamento de Clínica Médica
Departamento de Genética Medica
Departamento de Cirurgia
Departamento de Cirurgia
Departamento de Clínica Médica
Departamento de Clínica Médica
Departamento de Clínica Médica
Departamento de Tocoginecologia
Departamento de Clínica Médica
Departamento de Clínica Médica
Departamento de Anatomia
Patológica
Departamento de Clínica Médica
Departamento de Cirurgia
Departamento de Enfermagem
Departamento de Anatomia
Patológica
Departamento de Tocoginecologia
Departamento de Pediatria
Departamento de Enfermagem
Centro de Estudo e Pesquisa em
Reabilitação
Departamento de Patologia Clínica
Departamento de Patologia Clínica
Departamento de Enfermagem
Departamento de Pediatria
Departamento de Medicina
Preventiva
Departamento de Farmacologia

vii

viii

Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas

Departamento de Medicina
Preventiva

48.

NELSON FILICE DE BARROS

49.

NEUSA MARIA COSTA ALEXANDRE

50.

RICARDO DE LIMA ZOLLNER

51.

ROSANA TERESA ONOCKO CAMPOS

52.

SANDRA CECILIA BOTELHO COSTA

53.

SÉRGIO TADEU MARTINS MARBA

54.

SIGISFREDO LUÍS BRENELLI

55.

STEPHEN HYSLOP

56.

VERA MARIA SANTORO BELANGERO

57.

WILSON NADRUZ JUNIOR

58.

JOSÉ IRINEU GORLA

Faculdade de Educação Física

59.

LUIZ EDUARDO BARRETO MARTINS

Faculdade de Educação Física

60.

MARA PATRÍCIA TRAINA CHACON-MIKAHIL

Faculdade de Educação Física

61.

MARCO ANTONIO COELHO BORTOLETO

Faculdade de Educação Física

62.

SERGIO AUGUSTO CUNHA

Faculdade de Educação Física

63.

VERA APARECIDA MADRUGA

Faculdade de Educação Física

64.

ALTAIR ANTONINHA DEL BEL CURY

Faculdade de Odontologia

65.

ANTONIO CARLOS PEREIRA

Faculdade de Odontologia

66.

CAIO CEZAR RANDI FERRAZ

Faculdade de Odontologia

67.

CLAUDIA HERRERA TAMBELI

Faculdade de Odontologia

68.

DAGMAR DE PAULA QUELUZ

Faculdade de Odontologia

69.

FERNANDA KLEIN MARCONDES

Faculdade de Odontologia

70.

FLÁVIO HENRIQUE BAGGIO AGUIAR

Faculdade de Odontologia

71.

FRANCISCO CARLOS GROPPO

Faculdade de Odontologia

72.

JOÃO SARMENTO PEREIRA NETO

Faculdade de Odontologia

73.

MÁRCIO AJUDARTE LOPES

Faculdade de Odontologia

74.

MARIA CRISTINA VOLPATO

Faculdade de Odontologia

75.

MÁRIO ALEXANDRE COELHO SINHORETI

Faculdade de Odontologia

76.

MAURO ANTONIO DE ARRUDA NÓBILO

Faculdade de Odontologia

77.

PEDRO DUARTE NOVAES

Faculdade de Odontologia

78.

RAFAEL LEONARDO XEDIEK CONSANI

Faculdade de Odontologia

79.

RENATA CUNHA MATHEUS RODRIGUES GARCIA

Faculdade de Odontologia

80.

RICARDO DELLA COLETTA

Faculdade de Odontologia

Departamento de Diagnóstico Oral
Departamento de Ciências
Fisiológicas
Departamento Odontologia
Restauradora
Departamento de Prótese e
Periodontia
Departamento de Morfologia
Departamento de Prótese e
Periodontia
Departamento de Prótese e
Periodontia
Departamento de Diagnóstico Oral

81.

ROSANA DE FÁTIMA POSSOBON

Faculdade de Odontologia

Departamento Odontologia Social

82.

SERGIO ROBERTO PERES LINE

Faculdade de Odontologia

83.

SIMONIDES CONSANI

Faculdade de Odontologia

84.

ANA MARIA LIMA DE AZEREDO ESPIN

Instituto de Biologia

Departamento de Morfologia
Departamento Odontologia
Restauradora
Departamento de Genética e
Evolução

Departamento de Enfermagem
Departamento de Clínica Médica
Departamento de Medicina
Preventiva
Departamento de Clinica Médica
Departamento de Pediatria
Departamento de Clínica Médica
Departamento de Farmacologia
Departamento de Pediatria
Departamento de Clínica Médica
Departamento de Estudos da
Atividade Física Adaptada
Departamento de Estudos da
Atividade Física Adaptada
Departamento de Ciências do
Esporte
Departamento de Educação
Motora
Departamento de Ciências do
Esporte
Departamento de Estudos da
Atividade Física Adaptada
Departamento de Prótese e
Periodontia
Departamento Odontologia Social
Departamento Odontologia
Restauradora
Departamento de Ciências
Fisiológicas
Departamento Odontologia Social
Departamento de Ciências
Fisiológicas
Departamento Odontologia
Restauradora
Departamento de Ciências
Fisiológicas
Departamento Odontologia Infantil

85.

ANETE PEREIRA DE SOUZA

Instituto de Biologia

86.

ELIANA MARIA ZANOTTI MAGALHAES

Instituto de Biologia

Departamento de Genética e
Evolução
Departamento de Parasitologia

87.

ENEIDA DE PAULA

Instituto de Biologia

Departamento de Bioquímica

88.

FOSCA PEDINI PEREIRA LEITE

Instituto de Biologia

89.

GONÇALO AMARANTE GUIMARÃES PEREIRA

Instituto de Biologia

90.

IONE SALGADO

Instituto de Biologia

Departamento de Zoologia
Departamento de Genética e
Evolução
Departamento de Bioquímica

91.

JOSE CAMILLO NOVELLO

Instituto de Biologia

Departamento de Bioquímica

92.

JOSÉ ROBERTO TRIGO

Instituto de Biologia

93.

LUIS ANTONIO VIOLIN DIAS PEREIRA

Instituto de Biologia

94.

KIKYO YAMAMOTO

Instituto de Biologia

95.

MARCELO CARNIER DORNELAS

Instituto de Biologia

96.

MARIA ALICE DA CRUZ HOFLING

Instituto de Biologia

97.

MARIA DO CARMO ESTANISLAU DO AMARAL

Instituto de Biologia

98.

MARLENE APARECIDA SCHIAVINATO

Instituto de Biologia

99.

PAULO MAZZAFERA

Instituto de Biologia

100.

SANDRA MARIA CARMELLO GUERREIRO

Instituto de Biologia

101.

SARAH ARANA

Instituto de Biologia

Departamento de Zoologia
Departamento de Histologia e
Embriologia
Departamento de Botânica
Departamento de Fisiologia
Vegetal
Departamento de Histologia e
Embriologia
Departamento de Botânica
Departamento de Fisiologia
Vegetal
Departamento de Fisiologia
Vegetal
Departamento de Botânica
Departamento de Histologia e
Embriologia

III – ÁREA DE EXATAS

Assessor/a – Prof./a Dr./a

Unidade

1.

CELIA PICININ DE MELLO

Instituto de Computação

2.

CÉLIO CARDOSO GUIMARÃES

Instituto de Computação

3.

FLÁVIO KEIDI MIYAZAWA

Instituto de Computação

4.

RICARDO PANNAIN

Instituto de Computação

5.

ANDERSON CAMPOS FAUTH

6.

ANDRÉ KOCH TORRES DE ASSIS

7.

ANTONIO VIDIELLA BARRANCO

8.

CAROLA DOBRIGKEIT CHINELLATO

9.

FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES

10.

GABRIELA CASTELLANO

11.

JOSÉ AUGUSTO CHINELLATO

12.

NEWTON CESÁRIO FRATESCHI

13.

CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO

Instituto de Geociências

14.

ROBERTO PEREZ XAVIER

Instituto de Geociências

15.

SAUL BARISNICK SUSLICK

Instituto de Geociências

16.

YARA KULAIF

Instituto de Geociências

Instituto de Física “Gleb
Wataghin”
Instituto de Física “Gleb
Wataghin”
Instituto de Física “Gleb
Wataghin”
Instituto de Física “Gleb
Wataghin”
Instituto de Física “Gleb
Wataghin”
Instituto de Física “Gleb
Wataghin”
Instituto de Física “Gleb
Wataghin”
Instituto de Física “Gleb
Wataghin”

Departamento
Departamento de Teoria da
Computação
Departamento de Sistemas de
Computação
Departamento de Teoria da
Computação
Departamento de Sistemas de
Computação
Departamento de Raios Cósmicos e
Cronologia
Departamento de Raios Cósmicos e
Cronologia
Departamento de Eletrônica
Quântica
Departamento de Raios Cósmicos e
Cronologia
Departamento de Física Aplicada
Departamento de Raios Cósmicos e
Cronologia
Departamento de Raios Cósmicos
Departamento de Física Aplicada
Departamento de Geologia e
Recursos Naturais
Departamento de Geologia e
Recursos Naturais
Departamento de Geologia e
Recursos Naturais
Departamento de Geociências
Aplicadas ao Ensino

ix

x

Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica
Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica
Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica
Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica
Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica
Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica
Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica
Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica
Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica
Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica
Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica

Departamento de Matemática
Aplicada

17.

ALBERTO VAZQUEZ SAA

18.

ANA FRIEDLANDER DE MARTINEZ PEREZ

19.

EDMUNDO CAPELAS DE OLIVEIRA

20.

FILIDOR EDILFONSO VILCA LABRA

21.

HILDETE PRISCO PINHEIRO

22.

LUCIO TUNES DOS SANTOS

23.

MILTON DA COSTA LOPES FILHO

24.

NANCY LOPES GARCIA

25.

PAULO ROBERTO BRUMATTI

26.

PLAMEN EMILOV KOCHLOUKOV

27.

SAMUEL ROCHA DE OLIVEIRA

28.

ANA FLÁVIA NOGUEIRA

Instituto de Química

29.

CARLA BEATRIZ GRESPAN BOTTOLI

Instituto de Química

Departamento de Química
Inorgânica
Departamento de Química Analítica

30.

CARLOS HENRIQUE INÁCIO RAMOS

Instituto de Química

Departamento de Química Orgânica

31.

CARLOS ROQUE DUARTE CORREIA

Instituto de Química

Departamento de Química Orgânica

32.

CLAUDIA LONGO

Instituto de Química

33.

FERNANDO APARECIDO SÍGOLI

Instituto de Química

34.

HELOISE DE OLIVEIRA PASTORE

Instituto de Química

Departamento de Físico-Química
Departamento de Química
Inorgânica
Departamento de Química Analítica

35.

INÉS JOEKES

Instituto de Química

36.

INEZ VALERIA PAGOTTO YOSHIDA

Instituto de Química

37.

ÍTALO ODONE MAZALI

Instituto de Química

38.

IVO MILTON RAIMUNDO JUNIOR

Instituto de Química

Departamento de Físico-Química
Departamento de Química
Inorgânica
Departamento de Química
Inorgânica
Departamento de Química Analítica

39.

JARBAS JOSE RODRIGUES ROHWEDDER

Instituto de Química

Departamento de Química Analítica

40.

JOÃO CARLOS DE ANDRADE

Instituto de Química

Departamento de Química Analítica

41.

JOSÉ ALBERTO FRACASSI DA SILVA

Instituto de Química

Departamento de Química Analítica

42.

JOSÉ AUGUSTO ROSÁRIO RODRIGUES

Instituto de Química

Departamento de Química Orgânica

43.

LÚCIA HELENA BRITO BAPTISTELLA

Instituto de Química

Departamento de Química Orgânica

44.

MARCO AURELIO ZEZZI ARRUDA

Instituto de Química

Departamento de Química Analítica

45.

MATTHIEU TUBINO

Instituto de Química

Departamento de Química Analítica

46.

MUNIR SALOMAO SKAF

Instituto de Química

Departamento de Físico-Química

47.

NELSON HENRIQUE MORGON

Instituto de Química

Departamento de Físico-Química

48.

PAULO JOSÉ SAMENHO MORAN

Instituto de Química

Departamento de Química Orgânica

49.

PAULO MITSUO IMAMURA

Instituto de Química

50.

REGINA BUFFON

Instituto de Química

Departamento de Química Orgânica
Departamento de Química
Inorgânica

Departamento de Matemática
Aplicada
Departamento de Matemática
Aplicada
Departamento de Estatística
Departamento de Estatística
Departamento de Matemática
Aplicada
Departamento de Matemática
Departamento de Estatística
Departamento de Matemática
Departamento de Matemática
Departamento de Matemática
Aplicada

51.

ROGÉRIO CUSTODIO

Instituto de Química

Departamento de Físico-Química

52.

SOLANGE CADORE

Instituto de Química

Departamento de Química Analítica

53.

SUSANNE RATH

Instituto de Química

Departamento de Quimica Analítica

54.

WATSON LOH

Instituto de Química

Departamento de Físico-Química

IV – ÁREA DE HUMANAS

Assessor/a – Prof./a Dr./a

Unidade

Departamento

1.

SANDRO TONSO

CESET

2.

ANA LÚCIA GOULART DE FARIA

Faculdade de Educação

3.

ANA LUIZA BUSTAMANTE SMOLKA

4.

APARECIDA NERI DE SOUZA

5.

DÉBORA MAZZA

6.

EVELY BORUCHOVITCH

7.

GUILHERME DO VAL TOLEDO PRADO

8.

HELOISA HELENA PIMENTA ROCHA

9.

JORGE MEGID NETO

10.

JOSÉ CLAUDINEI LOMBARDI

11.

JOSE LUIS SANFELICE

12.

LIDIA MARIA RODRIGO

13.

LUCI BANKS LEITE

14.

LUIS ENRIQUE AGUILAR

15.

MARIA CRISTINA MENEZES

16.

MARIA INES DE FREITAS PETRUCCI S ROSA

17.

NORA RUT KRAWCZYK

18.

PEDRO DA CUNHA PINTO NETO

19.

RENÊ JOSÉ TRENTIN

20.

ROBERTA GURGEL AZZI

21.

SILVIO DONIZETTI DE OLIVEIRA GALLO

22.

SOELY APARECIDA JORGE POLYDORO

23.

VICENTE RODRIGUEZ

24.

CARMEN LÚCIA SOARES

Departamento de Ciências Sociais
na Educação
Departamento de Psicologia
Faculdade de Educação
Educacional
Departamento de Ciências Sociais
Faculdade de Educação
na Educação
Departamento de Ciências Sociais
Faculdade de Educação
na Educação
Departamento de Psicologia
Faculdade de Educação
Educacional
Departamento de Ensino e Práticas
Faculdade de Educação
Culturais
Departamento de Educação,
Faculdade de Educação
Conhecimento, Linguagem e Arte
Departamento de Ensino e Práticas
Faculdade de Educação
Culturais
Departamento de Filosofia e História
Faculdade de Educação
da Educação
Departamento de Filosofia e História
Faculdade de Educação
da Educação
Departamento de Filosofia e História
Faculdade de Educação
da Educação
Departamento de Psicologia
Faculdade de Educação
Educacional
Departamento de Políticas,
Faculdade de Educação
Administração e Sistemas
Educacionais
Departamento de Filosofia e História
Faculdade de Educação
da Educação
Departamento de Ensino e Práticas
Faculdade de Educação
Culturais
Departamento de Ciências Sociais
Faculdade de Educação
na Educação
Departamento de Ensino e Práticas
Faculdade de Educação
Culturais
Departamento de Filosofia e História
Faculdade de Educação
da Educação
Departamento de Psicologia
Faculdade de Educação
Educacional
Departamento de Filosofia e História
Faculdade de Educação
da Educação
Departamento de Psicologia
Faculdade de Educação
Educacional
Departamento de Ciências Sociais
Faculdade de Educação
na Educação
Faculdade de Educação Física Departamento de Educação Motora

25.

SILVIA CRISTINA FRANCO AMARAL

Faculdade de Educação Física Departamento de Educação Motora

26.

ANA LÚCIA GONÇALVES DA SILVA

Instituto de Economia

Departamento de Teoria Econômica

27.

ANA ROSA RIBEIRO DE MENDONCA SARTI

Instituto de Economia

28.

ANTONIO CARLOS MACEDO E SILVA

Instituto de Economia

29.

CARLOS ANTONIO BRANDÃO

Instituto de Economia

Departamento de Teoria Econômica
Departamento de Política e História
Econômica
Departamento de Política E História
Econômica

xi
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Departamento de Política e História
Econômica
Departamento de Teoria Econômica
Departamento de Política e História
Econômica
Departamento de Teoria Econômica
Departamento de Política e História
Econômica
Departamento de Política e História
Econômica
Departamento de Política e História
Econômica
Departamento de Política e História
Econômica
Departamento de Política e História
Econômica
Departamento de Política e Historia
Econômica
Departamento de Teoria Econômica
Departamento de Política e História
Econômica

30.

CELIO HIRATUKA

Instituto de Economia

31.

CLÁUDIO SCHULLER MACIEL

Instituto de Economia

32.

DANIELA MAGALHAES PRATES

Instituto de Economia

33.

EUGENIA TRONCOSO LEONE

Instituto de Economia

34.

JOSE RICARDO BARBOSA GONÇALVES

Instituto de Economia

35.

LÍGIA MARIA OSÓRIO SILVA

Instituto de Economia

36.

MARCELO WEISHAUPT PRONI

Instituto de Economia

37.

MARCOS ANTONIO MACEDO CINTRA

Instituto de Economia

38.

PEDRO LUIZ BARROS SILVA

Instituto de Economia

39.

PEDRO PAULO ZAHLUTH BASTOS

Instituto de Economia

40.

ROSANGELA BALLINI

Instituto de Economia

41.

SIMONE SILVA DE DEOS

Instituto de Economia

42.

ANGEL HUMBERTO CORBERA MORI

43.

EDSON FRANÇOSO

44.

FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

45.

MARIA FAUSTA PEREIRA DE CASTRO

46.

MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIA CORACINI

47.

MIRIAM VIVIANA GARATE

48.

MONICA GRACIELA ZOPPI FONTANA

49.

ALCIDES HECTOR RODRIGUEZ BENOIT

50.

ELIANE MOURA DA SILVA

51.

GILDA FIGUEIREDO PORTUGAL GOUVÊA

52.

GUITA GRIN DEBERT

53.

LUCAS ANGIONI

54.

LUZIA MARGARETH RAGO

55.

PEDRO PAULO ABREU FUNARI

56.

ROSANA APARECIDA BAENINGER

57.

SHIGUENOLI MIYAMOTO

58.

SILVIA HUNOLD LARA

59.

ADRIANA MARIA BERNARDES DA SILVA

Instituto de Estudos da
Linguagem
Instituto de Estudos da
Linguagem
Instituto de Estudos da
Linguagem
Instituto de Estudos da
Linguagem
Instituto de Estudos da
Linguagem
Instituto de Estudos da
Linguagem
Instituto de Estudos da
Linguagem
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas
Instituto de Geociências

60.

ANTONIO CARLOS VITTE

Instituto de Geociências

Departamento de Geografia

61.

ARCHIMEDES PEREZ FILHO

Instituto de Geociências

Departamento de Geografia

62.

CLAUDETE DE CASTRO SILVA VITTE

Instituto de Geociências

63.

LEDA MARIA CAIRA GITAHY

Instituto de Geociências

55.

LUCI HIDALGO NUNES

Instituto de Geociências

Departamento de Geografia
Departamento de Política Científica
e Tecnológica
Departamento de Geografia

64.

MÁRCIO ANTONIO CATAIA

Instituto de Geociências

65.

MARIA MARGARET LOPES

Instituto de Geociências

Departamento de Lingüística
Departamento de Lingüística
Departamento de Lingüística
Departamento de Lingüística
Departamento de Lingüística
Aplicada
Departamento de Teoria Literária
Departamento de Lingüística
Departamento de Filosofia
Departamento de História
Departamento de Sociologia
Departamento de Antropologia.
Departamento de Filosofia
Departamento de História
Departamento de História
Departamento de Demografia
Departamento de Ciência Política
Departamento de História
Departamento de Geografia

Departamento de Geografia
Departamento de Geociências
Aplicadas ao Ensino

66.

REGINA CÉLIA BEGA DOS SANTOS

Instituto de Geociências

Departamento de Geografia

67.

RICARDO ABID CASTILLO

Instituto de Geociências

Departamento de Geografia

V - ÁREA DE TECNOLÓGICAS

Assessor/a – Prof./a)Dr./a

Unidade

1.

JURANDIR ZULLO JUNIOR

CEPAGRI

2.

ANTONIO CARLOS ZAMBON

CESET

3.

EDISON ROBERTO POLETI

CESET

4.

FRANCISCO JOSÉ ARNOLD

CESET

5.

MARLI DE FREITAS G HERNANDEZ

CESET

6.

TERSIO GUILHERME DE SOUZA CRUZ

CESET

7.

VARESE SALVADOR TIMÓTEO

8.

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FERRAZ

9.

ANTONIO LUDOVICO BERALDO

10.

BARBARA JANET TERUEL MEDEROS

11.

BENEDITO CARLOS BENEDETTI

12.

DANIELLA JORGE DE MOURA

13.

DAVID DE CARVALHO

14.

DENIS MIGUEL ROSTON

15.

DURVAL RODRIGUES DE PAULA JÚNIOR

16.

EDSON EIJI MATSURA

17.

INÁCIO MARIA DAL FABBRO

18.

IRENILZA DE ALENCAR NAAS

19.

JANSLE VIEIRA ROCHA

20.

JOAO DOMINGOS BIAGI

21.

JOSÉ EUCLIDES STIPP PATERNIANI

22.

JOSÉ TEIXEIRA FILHO

23.

JULIO SORIANO

24.

KIL JIN PARK

25.

LUIZ ANTONIO ROSSI

26.

LUIZ HENRIQUE ANTUNES RODRIGUES

27.

MARA DE ANDRADE MARINHO WEILL

28.

MARLENE RITA DE QUEIROZ

29.

NELSON LUIS CAPPELLI

30.

NILSON ANTONIO MODESTO ARRAES

31.

OSCAR ANTONIO BRAUNBECK

CESET
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola

Departamento

xiii

xiv

32.

PAULO SÉRGIO GRAZIANO MAGALHÃES

33.

RAQUEL GONÇALVES

34.

ROBERTO FUNES ABRAHAO

35.

ROBERTO TESTEZLAF

36.

SYLVIO LUÍS HONÓRIO

37.

ZIGOMAR MENEZES DE SOUZA

38.

ALBERTO LUIZ FRANCATO

39.

ANA LUCIA NOGUEIRA DE CAMARGO HARRIS

40.

ANA MARIA REIS DE GOES MONTEIRO

41.

ANDRÉ MUNHOZ DE ARGOLLO FERRÃO

42.

CARLOS ALBERTO BANDEIRA GUIMARÃES

43.

DIÓGENES CORTIJO COSTA

44.

DORIS CATHARINE C K KOWALTOWSKI

45.

EGLÉ NOVAES TEIXEIRA

46.

EMILIA WANDA RUTKOWSKI

47.

FRANCISCO ANTONIO MENEZES

48.

GLADIS CAMARINI

49.

ISAÍAS VIZOTTO

50.

JORGE LUIZ ALVES TRABANCO

51.

JOSÉ ROBERTO GUIMARÃES

52.

LEANDRO PALERMO JÚNIOR

53.

LEANDRO SILVA MEDRANO

54.

LUCILA CHEBEL LABAKI

55.

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

56.

MIRIAM GONÇALVES MIGUEL

57.

NILSON TADEU MASCIA

58.

PAULO JOSÉ ROCHA DE ALBUQUERQUE

59.

REGINA COELI RUSCHEL

60.

ROZELY FERREIRA DOS SANTOS

61.

SILVIA APARECIDA MIKAMI GONÇALVES PINA

62.

STELAMARIS ROLLA BERTOLI

63.

VANESSA GOMES DA SILVA

64.

ADRIANA ZERLOTTI MERCADANTE

65.

DÉBORA DE QUEIROZ TAVARES

66.

ENRIQUE ORTEGA RODRIGUEZ

Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos

Departamento de Recursos
Hídricos
Departamento de Arquitetura e
Construção
Departamento de Arquitetura e
Construção
Departamento de Recursos
Hídricos
Departamento de Geotecnia e
Transportes
Departamento de Geotecnia e
Transportes
Departamento de Arquitetura e
Construção
Departamento de Saneamento e
Ambiente
Departamento de Saneamento e
Ambiente
Departamento de Estruturas
Departamento de Arquitetura e
Construção
Departamento de Estruturas
Departamento de Geotecnia e
Transportes
Departamento de Saneamento e
Ambiente
Departamento de Estruturas
Departamento de Arquitetura e
Construção
Departamento de Arquitetura e
Construção
Departamento de Estruturas
Departamento de Geotecnia e
Transportes
Departamento de Estruturas
Departamento de Geotecnia e
Transportes
Departamento de Arquitetura e
Construção
Departamento de Recursos
Hídricos
Departamento de Arquitetura e
Construção
Departamento de Arquitetura e
Construção
Departamento de Arquitetura e
Construção
Departamento de Ciência de
Alimentos
Departamento de Alimentos e
Nutrição
Departamento de Engenharia de
Alimentos

67.

FLAVIA MARIA NETTO

68.

FLÁVIO LUÍS SCHMIDT

69.

GABRIELA ALVES MACEDO

70.

HELENA MARIA ANDRE BOLINI CARDELLO

71.

HELENA TEIXEIRA GODOY

72.

HÉLIA HARUMI SATO

73.

JAIME AMAYA FARFAN

74.

JOSÉ DE ASSIS FONSECA FARIA

75.

LUCIA REGINA DURRANT

76.

MARCELO ALEXANDRE PRADO

77.

MARIA ANGELA DE ALMEIDA MEIRELES

78.

MIRIAM DUPAS HUBINGER

79.

ROSIANE LOPES DA CUNHA

80.

WALKÍRIA HANADA VITTO

81.

YOON KIL CHANG

82.

ERNESTO RUPPERT FILHO

83.

IOSHIAKI DOI

84.

JOÃO BOSCO RIBEIRO DO VAL

85.

PAULO CARDIERI

86.

PEDRO LUÍS DIAS PERES

87.

REGINALDO PALAZZO JÚNIOR

88.

ALBERTO LUIZ SERPA

89.

ARAÍ AUGUSTA BERNÁRDEZ PÉCORA

90.

ARNALDO CESAR DA SILVA WALTER

91.

CARLOS ALBERTO CARRASCO ALTEMANI

92.

CÉLIA MARINA DE ALVARENGA FREIRE

93.

CELSO KAZUYUKI MOROOKA

94.

DENIS JOSÉ SCHIOZER

95.

FRANCO GIUSEPPE DEDINI

96.

JOÃO MAURICIO ROSARIO

97.

KAMAL ABDEL RADI ISMAIL

98.

KATIA LUCCHESI CAVALCA DEDINI

99.

LUIZ OTÁVIO SARAIVA FERREIRA

100.

MARCO LUCIO BITTENCOURT

Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação
Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação
Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação
Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação
Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação
Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica

Departamento de Alimentos e
Nutrição
Departamento de Tecnologia de
Alimentos
Departamento de Ciência de
Alimentos
Departamento de Alimentos e
Nutrição
Departamento de Ciência de
Alimentos
Departamento de Ciência de
Alimentos
Departamento de Alimentos e
Nutrição
Departamento de Tecnologia de
Alimentos
Departamento de Ciência de
Alimentos
Departamento de Ciência de
Alimentos
Departamento de Engenharia de
Alimentos
Departamento de Engenharia de
Alimentos
Departamento de Engenharia de
Alimentos
Departamento de Tecnologia de
Alimentos
Departamento de Tecnologia de
Alimentos
Departamento de Sistemas e
Controle de Energia
Departamento de Máquinas
Componentes e Sistemas
Inteligentes
Departamento de Telemática
Departamento de Comunicações
Departamento de Telemática
Departamento de Telemática
Departamento de Mecânica
Computacional
Departamento de Engenharia
Térmica e Fluidos
Departamento de Energia
Departamento de Energia
Departamento de Engenharia de
Materiais
Departamento de Engenharia do
Petróleo
Departamento de Engenharia do
Petróleo
Departamento de Projeto
Mecânico
Departamento de Projeto
Mecânico
Departamento de Engenharia
Térmica e Fluidos
Departamento de Projeto
Mecânico
Departamento de Mecânica
Computacional
Departamento de Projeto
Mecânico

xv
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101.

MARIA CLARA FILIPPINI IERARDI

102.

MILTON DIAS JUNIOR

103.

PABLO SIQUEIRA MEIRELLES

104.

RENATO PAVANELLO

105.

REZENDE GOMES DOS SANTOS

106.

ROBSON PEDERIVA

107.

RUBENS CARAM JUNIOR

108.

SERGIO NASCIMENTO BORDALO

109.

SERGIO TONINI BUTTON

110.

ELIAS BASILE TAMBOURGI

111.

ELIZABETE JORDÃO

112.

JOAO SINEZIO DE CARVALHO CAMPOS

113.

KATIA TANNOUS

114.

LILIANE MARIA FERRARESO LONA

115.

MARCO AURELIO CREMASCO

116.

MARIA REGINA WOLF MACIEL

117.

MARIA TERESA MOREIRA RODRIGUES

118.

MARTÍN AZNAR

119.

MEURIS GURGEL CARLOS DA SILVA

120.

OSVALDIR PEREIRA TARANTO

121.

SANDRA CRISTINA DOS SANTOS ROCHA

122.

TERESA MASSAKO KAKUTA RAVAGNANI

123.

THEO GUENTER KIECKBUSCH

Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Química
Faculdade de Engenharia
Química
Faculdade de Engenharia
Química
Faculdade de Engenharia
Química
Faculdade de Engenharia
Química
Faculdade de Engenharia
Química
Faculdade de Engenharia
Química
Faculdade de Engenharia
Química
Faculdade de Engenharia
Química
Faculdade de Engenharia
Química
Faculdade de Engenharia
Química
Faculdade de Engenharia
Química
Faculdade de Engenharia
Química
Faculdade de Engenharia
Química

Departamento de Engenharia de
Materiais
Departamento de Projeto
Mecânico
Departamento de Mecânica
Computacional
Departamento de Mecânica
Computacional
Departamento de Engenharia de
Materiais
Departamento de Projeto
Mecânico
Departamento de Engenharia de
Materiais
Departamento de Engenharia do
Petróleo
Departamento de Engenharia de
Materiais
Departamento de Engenharia de
Sistemas Químicos
Departamento de Engenharia de
Sistemas Químicos
Departamento de Tecnologia de
Polímeros
Departamento de
Termofluidodinâmica
Departamento de Processos
Químicos
Departamento de
Termofluidodinâmica
Departamento de Processos
Químicos
Departamento de Engenharia de
Sistemas Químicos
Departamento de Processos
Químicos
Departamento de
Termofluidodinâmica
Departamento de
Termofluidodinâmica
Departamento de
Termofluidodinâmica
Departamento de Engenharia de
Sistemas Químicos
Departamento de
Termofluidodinâmica

Comitê Assessor PRP/PRG nomeado em 21 de maio de 2009, pela Portaria Interna PRP Nº 03/2009, com
representantes das Áreas de Artes, Biológicas, Exatas, Humanas e Tecnológicas, sob a coordenação das
Pró-Reitorias de Pesquisa e de Graduação, responsável pela seleção de orientadores, bolsistas e projetos e
pelo acompanhamento e avaliação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq
(administrado pela Pró-Reitoria de Pesquisa) e pelo Programa de Bolsas Pesquisa do Serviço de Apoio ao
Estudante (administrado pela Pró-Reitoria de Graduação), referente às quotas de bolsas que deverão
vigorar no período de 01 de agosto de 2009 a 31 de julho de 2010.
I – ÁREA DE ARTES

Assessor/a – Prof./a Dr./a

Unidade

Departamento

1.

ACI TAVEIRA MEYER

Instituto de Artes

Departamento de Música

2.

ANTONIO RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS

Departamento de Música

3.

CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO

Instituto de Artes
Instituto de Artes

4.

EMERSON LUIZ DE BIAGGI

Instituto de Artes

Departamento de Música

5.

ELISABETH BAUCH ZIMMERMANN

Instituto de Artes

Departamento de Artes Corporais

6.

EUSÉBIO LOBO DA SILVA

Instituto de Artes

7.

FERNANDO CURY DE TACCA

Instituto de Artes

8.

IARA LIS FRANCO SCHIAVINATTO

Instituto de Artes

9.

JOÃO FRANCISCO DUARTE JÚNIOR

Instituto de Artes

Departamento de Artes Corporais
Departamento de Multimeios, Mídia
e Comunicação
Departamento de Multimeios, Mídia
e Comunicação
Departamento de Artes Plásticas

10.

JÚLIA ZIVIANI VITIELO

Instituto de Artes

Departamento de Artes Corporais

11.

MARIA DE FÁTIMA MORETHY COUTO

Instituto de Artes

Departamento de Artes Plásticas

12.

MÁRIO ALBERTO DE SANTANA

Instituto de Artes

Departamento de Artes Cênicas

13.

PAULO MUGAYAR KUHL

Instituto de Artes

Departamento de Artes Plásticas

14.

SARA PEREIRA LOPES

Instituto de Artes

Departamento de Artes Cênicas

Departamento de Música

II – ÁREA DE BIOMÉDICAS

Assessor/a – Prof./a Dr./a
1.

MARICILDA PALANDI DE MELLO

2.

AARÃO MENDES PINTO NETO

3.

ALBETIZA LÔBO DE ARAÚJO

4.

ANDRÉA TREVAS MACIEL-GUERRA

5.

ANTONIA PAULA MARQUES DE FARIA

6.

CARLOS TAKAHIRO CHONE

7.

CARMEN SILVIA PASSOS LIMA

8.

CLAUDIO EDUARDO MULLER BANZATO

9.

CLAUDIO LUCIO ROSSI

10.

EDSON ANTUNES

11.

ELIETE MARIA SILVA

12.

ELZA COTRIM SOARES

Unidade
CBMEG
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas

Departamento

Departamento de Tocoginecologia
Departamento de Farmacologia
Departamento de Genética Médica
Departamento de Genética Médica
Departamento de
Oftalmo/Otorrinolaringologia
Departamento de Clínica Médica
Departamento de Psicologia
Médica
Departamento de Patologia Clínica
Departamento de Farmacologia
Departamento de Enfermagem
Departamento de Clínica Médica
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13.

EMILIO CARLOS ELIAS BARACAT

14.

FÁBIO HÜSEMANN MENEZES

15.

FATIMA APARECIDA BOTTCHER LUIZ

16.

FERNANDA APARECIDA CINTRA

17.

FERNANDO CENDES

18.

GLORIA MARIA BRAGA POTERIO

19.

HEITOR MORENO JÚNIOR

20.

HELENA ZERLOTTI WOLF GROTTO

21.

ILKA DE FATIMA SANTANA FERREIRA BOIN

22.

IRENE GYONGYVER HEIDEMARIE LORAND METZE

23.

ISCIA TERESINHA LOPES CENDES

24.

IVAN FELIZARDO CONTRERA TORO

25.

JOAQUIM MURRAY BUSTORFF-SILVA

26.

JOSÉ ANTONIO ROCHA GONTIJO

27.

JOSÉ BARRETO CAMPELLO CARVALHEIRA

28.

JOSÉ BUTORI LOPES DE FARIA

29.

JOSÉ GUILHERME CECATTI

30.

JOSÉ MURILO ROBILOTTA ZEITUNE

31.

KLEBER GOMES FRANCHINI

32.

KONRADIN METZE

33.

LAURA STERIAN WARD

34.

LOURENÇO SBRAGIA NETO

35.

LUCIANA DE LIONE MELO

36.

LUCIANA RODRIGUES DE MEIRELLES

37.

LUIS GUILLERMO BAHAMONDES

38.

MARCOS TADEU NOLASCO DA SILVA

39.

MARIA CECILIA CARDOSO BENATTI

40.

MARIA CECILIA MARCONI PINHEIRO LIMA

41.

MARIA DE FÁTIMA SONATI

42.

MARIA HELOISA DE SOUZA LIMA BLOTTA

43.

MARIA INÊS MONTEIRO

44.

MARIA MARLUCE DOS SANTOS VILELA

45.

MARIA RITA DONALISIO CORDEIRO

46.

MARY LUCI DE SOUZA QUEIROZ

47.

NELSON FILICE DE BARROS

Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas

Departamento de Pediatria
Departamento de Cirurgia
Departamento de Tocoginecologia
Departamento de Enfermagem
Departamento de Neurologia
Departamento de Anestesiologia
Departamento de Farmacologia
Departamento de Patologia Clínica
Departamento de Cirurgia
Departamento de Clínica Médica
Departamento de Genética Medica
Departamento de Cirurgia
Departamento de Cirurgia
Departamento de Clínica Médica
Departamento de Clínica Médica
Departamento de Clínica Médica
Departamento de Tocoginecologia
Departamento de Clínica Médica
Departamento de Clínica Médica
Departamento de Anatomia
Patológica
Departamento de Clínica Médica
Departamento de Cirurgia
Departamento de Enfermagem
Departamento de Anatomia
Patológica
Departamento de Tocoginecologia
Departamento de Pediatria
Departamento de Enfermagem
Centro de Estudo e Pesquisa em
Reabilitação
Departamento de Patologia Clínica
Departamento de Patologia Clínica
Departamento de Enfermagem
Departamento de Pediatria
Departamento de Medicina
Preventiva
Departamento de Farmacologia
Departamento de Medicina
Preventiva

Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas
Faculdade de Ciências
Médicas

48.

NEUSA MARIA COSTA ALEXANDRE

Departamento de Enfermagem

49.

RICARDO DE LIMA ZOLLNER

50.

ROSANA TERESA ONOCKO CAMPOS

51.

SANDRA CECILIA BOTELHO COSTA

52.

SÉRGIO TADEU MARTINS MARBA

53.

STEPHEN HYSLOP

54.

VERA MARIA SANTORO BELANGERO

55.

WILSON NADRUZ JUNIOR

56.

JOSÉ IRINEU GORLA

Faculdade de Educação Física

57.

LUIZ EDUARDO BARRETO MARTINS

Faculdade de Educação Física

58.

MARA PATRÍCIA TRAINA CHACON-MIKAHIL

Faculdade de Educação Física

59.

MARCO ANTONIO COELHO BORTOLETO

Faculdade de Educação Física

60.

SERGIO AUGUSTO CUNHA

Faculdade de Educação Física

61.

VERA APARECIDA MADRUGA

Faculdade de Educação Física

62.

ALTAIR ANTONINHA DEL BEL CURY

Faculdade de Odontologia

63.

ANTONIO CARLOS PEREIRA

Faculdade de Odontologia

64.

CAIO CEZAR RANDI FERRAZ

Faculdade de Odontologia

65.

CLAUDIA HERRERA TAMBELI

Faculdade de Odontologia

66.

DAGMAR DE PAULA QUELUZ

Faculdade de Odontologia

67.

FERNANDA KLEIN MARCONDES

Faculdade de Odontologia

68.

FLÁVIO HENRIQUE BAGGIO AGUIAR

Faculdade de Odontologia

69.

FRANCISCO CARLOS GROPPO

Faculdade de Odontologia

70.

JOÃO SARMENTO PEREIRA NETO

Faculdade de Odontologia

71.

MÁRCIO AJUDARTE LOPES

Faculdade de Odontologia

72.

MARIA CRISTINA VOLPATO

Faculdade de Odontologia

73.

MÁRIO ALEXANDRE COELHO SINHORETI

Faculdade de Odontologia

74.

MAURO ANTONIO DE ARRUDA NÓBILO

Faculdade de Odontologia

75.

PEDRO DUARTE NOVAES

Faculdade de Odontologia

76.

RAFAEL LEONARDO XEDIEK CONSANI

Faculdade de Odontologia

77.

RENATA CUNHA MATHEUS RODRIGUES GARCIA

Faculdade de Odontologia

78.

RICARDO DELLA COLETTA

Faculdade de Odontologia

Departamento de Diagnóstico Oral
Departamento de Ciências
Fisiológicas
Departamento Odontologia
Restauradora
Departamento de Prótese e
Periodontia
Departamento de Morfologia
Departamento de Prótese e
Periodontia
Departamento de Prótese e
Periodontia
Departamento de Diagnóstico Oral

79.

ROSANA DE FÁTIMA POSSOBON

Faculdade de Odontologia

Departamento Odontologia Social

80.

SERGIO ROBERTO PERES LINE

Faculdade de Odontologia

81.

SIMONIDES CONSANI

Faculdade de Odontologia

82.

ANA MARIA LIMA DE AZEREDO ESPIN

Instituto de Biologia

83.

ANETE PEREIRA DE SOUZA

Instituto de Biologia

84.

ELAINE MINATEL

Instituto de Biologia

Departamento de Morfologia
Departamento Odontologia
Restauradora
Departamento de Genética e
Evolução
Departamento de Genética e
Evolução
Departamento de Anatomia

Departamento de Clínica Médica
Departamento de Medicina
Preventiva
Departamento de Clinica Médica
Departamento de Pediatria
Departamento de Farmacologia
Departamento de Pediatria
Departamento de Clínica Médica
Departamento de Estudos da
Atividade Física Adaptada
Departamento de Estudos da
Atividade Física Adaptada
Departamento de Ciências do
Esporte
Departamento de Educação
Motora
Departamento de Ciências do
Esporte
Departamento de Estudos da
Atividade Física Adaptada
Departamento de Prótese e
Periodontia
Departamento Odontologia Social
Departamento Odontologia
Restauradora
Departamento de Ciências
Fisiológicas
Departamento Odontologia Social
Departamento de Ciências
Fisiológicas
Departamento Odontologia
Restauradora
Departamento de Ciências
Fisiológicas
Departamento Odontologia Infantil

xix

85.

ELIANA MARIA ZANOTTI MAGALHAES

Instituto de Biologia

Departamento de Parasitologia

86.

ENEIDA DE PAULA

Instituto de Biologia

Departamento de Bioquímica

87.

FOSCA PEDINI PEREIRA LEITE

Instituto de Biologia

88.

GONÇALO AMARANTE GUIMARÃES PEREIRA

Instituto de Biologia

89.

IONE SALGADO

Instituto de Biologia

Departamento de Zoologia
Departamento de Genética e
Evolução
Departamento de Bioquímica

90.

JOSE CAMILLO NOVELLO

Instituto de Biologia

Departamento de Bioquímica

91.

JOSÉ ROBERTO TRIGO

Instituto de Biologia

92.

LUIS ANTONIO VIOLIN DIAS PEREIRA

Instituto de Biologia

93.

KIKYO YAMAMOTO

Instituto de Biologia

94.

MARCELO CARNIER DORNELAS

Instituto de Biologia

95.

MARIA ALICE DA CRUZ HOFLING

Instituto de Biologia

96.

MARIA DO CARMO ESTANISLAU DO AMARAL

Instituto de Biologia

97.

MARLENE APARECIDA SCHIAVINATO

Instituto de Biologia

98.

PAULO MAZZAFERA

Instituto de Biologia

99.

SANDRA MARIA CARMELLO GUERREIRO

Instituto de Biologia

Departamento de Zoologia
Departamento de Histologia e
Embriologia
Departamento de Botânica
Departamento de Fisiologia
Vegetal
Departamento de Histologia e
Embriologia
Departamento de Botânica
Departamento de Fisiologia
Vegetal
Departamento de Fisiologia
Vegetal
Departamento de Botânica

III – ÁREA DE EXATAS

Assessor(a) – Prof.(a) Dr.(a)

xx

Unidade

1.

CELIA PICININ DE MELLO

Instituto de Computação

2.

CÉLIO CARDOSO GUIMARÃES

Instituto de Computação

3.

FLÁVIO KEIDI MIYAZAWA

Instituto de Computação

4.

RICARDO PANNAIN

Instituto de Computação

5.

ANDERSON CAMPOS FAUTH

6.

ANDRÉ KOCH TORRES DE ASSIS

7.

ANTONIO VIDIELLA BARRANCO

8.

CAROLA DOBRIGKEIT CHINELLATO

9.

FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES

10.

GABRIELA CASTELLANO

11.

JOSÉ AUGUSTO CHINELLATO

12.

NEWTON CESÁRIO FRATESCHI

13.

CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO

Instituto de Geociências

14.

ROBERTO PEREZ XAVIER

Instituto de Geociências

15.

YARA KULAIF

Instituto de Geociências

16.

ALBERTO VAZQUEZ SAA

17.

EDMUNDO CAPELAS DE OLIVEIRA

Instituto de Física “Gleb
Wataghin”
Instituto de Física “Gleb
Wataghin”
Instituto de Física “Gleb
Wataghin”
Instituto de Física “Gleb
Wataghin”
Instituto de Física “Gleb
Wataghin”
Instituto de Física “Gleb
Wataghin”
Instituto de Física “Gleb
Wataghin”
Instituto de Física “Gleb
Wataghin”

Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica
Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica

Departamento
Departamento de Teoria da
Computação
Departamento de Sistemas de
Computação
Departamento de Teoria da
Computação
Departamento de Sistemas de
Computação
Departamento de Raios Cósmicos e
Cronologia
Departamento de Raios Cósmicos e
Cronologia
Departamento de Eletrônica
Quântica
Departamento de Raios Cósmicos e
Cronologia
Departamento de Física Aplicada
Departamento de Raios Cósmicos e
Cronologia
Departamento de Raios Cósmicos
Departamento de Física Aplicada
Departamento de Geologia e
Recursos Naturais
Departamento de Geologia e
Recursos Naturais
Departamento de Geociências
Aplicadas ao Ensino
Departamento de Matemática
Aplicada
Departamento de Matemática
Aplicada

Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica
Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica
Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica
Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica
Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica
Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica
Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica
Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica

18.

FILIDOR EDILFONSO VILCA LABRA

Departamento de Estatística

19.

HILDETE PRISCO PINHEIRO

20.

LUCIO TUNES DOS SANTOS

21.

MILTON DA COSTA LOPES FILHO

22.

NANCY LOPES GARCIA

23.

PAULO ROBERTO BRUMATTI

24.

PLAMEN EMILOV KOCHLOUKOV

25.

SAMUEL ROCHA DE OLIVEIRA

26.

ANA FLÁVIA NOGUEIRA

Instituto de Química

27.

CARLA BEATRIZ GRESPAN BOTTOLI

Instituto de Química

Departamento de Química
Inorgânica
Departamento de Química Analítica

28.

CARLOS HENRIQUE INÁCIO RAMOS

Instituto de Química

Departamento de Química Orgânica

29.

CARLOS ROQUE DUARTE CORREIA

Instituto de Química

Departamento de Química Orgânica

30.

CLAUDIA LONGO

Instituto de Química

31.

FERNANDO APARECIDO SÍGOLI

Instituto de Química

32.

HELOISE DE OLIVEIRA PASTORE

Instituto de Química

Departamento de Físico-Química
Departamento de Química
Inorgânica
Departamento de Química Analítica

33.

INÉS JOEKES

Instituto de Química

34.

INEZ VALERIA PAGOTTO YOSHIDA

Instituto de Química

35.

ÍTALO ODONE MAZALI

Instituto de Química

36.

IVO MILTON RAIMUNDO JUNIOR

Instituto de Química

Departamento de Físico-Química
Departamento de Química
Inorgânica
Departamento de Química
Inorgânica
Departamento de Química Analítica

37.

JARBAS JOSE RODRIGUES ROHWEDDER

Instituto de Química

Departamento de Química Analítica

38.

JOÃO CARLOS DE ANDRADE

Instituto de Química

Departamento de Química Analítica

39.

JOSÉ ALBERTO FRACASSI DA SILVA

Instituto de Química

Departamento de Química Analítica

40.

JOSÉ AUGUSTO ROSÁRIO RODRIGUES

Instituto de Química

Departamento de Química Orgânica

41.

LÚCIA HELENA BRITO BAPTISTELLA

Instituto de Química

Departamento de Química Orgânica

42.

MARCO AURELIO ZEZZI ARRUDA

Instituto de Química

Departamento de Química Analítica

43.

MATTHIEU TUBINO

Instituto de Química

Departamento de Química Analítica

44.

MUNIR SALOMAO SKAF

Instituto de Química

Departamento de Físico-Química

45.

NELSON HENRIQUE MORGON

Instituto de Química

Departamento de Físico-Química

46.

PAULO JOSÉ SAMENHO MORAN

Instituto de Química

Departamento de Química Orgânica

47.

PAULO MITSUO IMAMURA

Instituto de Química

48.

REGINA BUFFON

Instituto de Química

49.

ROGÉRIO CUSTODIO

Instituto de Química

Departamento de Química Orgânica
Departamento de Química
Inorgânica
Departamento de Físico-Química

50.

SOLANGE CADORE

Instituto de Química

Departamento de Química Analítica

51.

SUSANNE RATH

Instituto de Química

Departamento de Quimica Analítica

52.

WATSON LOH

Instituto de Química

Departamento de Físico-Química

Departamento de Estatística
Departamento de Matemática
Aplicada
Departamento de Matemática
Departamento de Estatística
Departamento de Matemática
Departamento de Matemática
Departamento de Matemática
Aplicada

xxi

IV – ÁREA DE HUMANAS

Assessor(a) – Prof.(a) Dr.(a)

xxii

Unidade

Departamento

1.

SANDRO TONSO

CESET

2.

ANA LÚCIA GOULART DE FARIA

Faculdade de Educação

3.

ANA LUIZA BUSTAMANTE SMOLKA

4.

APARECIDA NERI DE SOUZA

5.

DÉBORA MAZZA

6.

EVELY BORUCHOVITCH

7.

GUILHERME DO VAL TOLEDO PRADO

8.

HELOISA HELENA PIMENTA ROCHA

9.

JORGE MEGID NETO

10.

JOSÉ CLAUDINEI LOMBARDI

11.

JOSE LUIS SANFELICE

12.

LIDIA MARIA RODRIGO

13.

LUCI BANKS LEITE

14.

LUIS ENRIQUE AGUILAR

15.

MARIA CRISTINA MENEZES

16.

MARIA INES DE FREITAS PETRUCCI S ROSA

17.

NORA RUT KRAWCZYK

18.

PEDRO DA CUNHA PINTO NETO

19.

RENÊ JOSÉ TRENTIN

20.

ROBERTA GURGEL AZZI

21.

SILVIO DONIZETTI DE OLIVEIRA GALLO

22.

SOELY APARECIDA JORGE POLYDORO

23.

VICENTE RODRIGUEZ

24.

CARMEN LÚCIA SOARES

Departamento de Ciências Sociais
na Educação
Departamento de Psicologia
Faculdade de Educação
Educacional
Departamento de Ciências Sociais
Faculdade de Educação
na Educação
Departamento de Ciências Sociais
Faculdade de Educação
na Educação
Departamento de Psicologia
Faculdade de Educação
Educacional
Departamento de Ensino e Práticas
Faculdade de Educação
Culturais
Departamento de Educação,
Faculdade de Educação
Conhecimento, Linguagem e Arte
Departamento de Ensino e Práticas
Faculdade de Educação
Culturais
Departamento de Filosofia e História
Faculdade de Educação
da Educação
Departamento de Filosofia e História
Faculdade de Educação
da Educação
Departamento de Filosofia e História
Faculdade de Educação
da Educação
Departamento de Psicologia
Faculdade de Educação
Educacional
Departamento de Políticas,
Faculdade de Educação
Administração e Sistemas
Educacionais
Departamento de Filosofia e História
Faculdade de Educação
da Educação
Departamento de Ensino e Práticas
Faculdade de Educação
Culturais
Departamento de Ciências Sociais
Faculdade de Educação
na Educação
Departamento de Ensino e Práticas
Faculdade de Educação
Culturais
Departamento de Filosofia e História
Faculdade de Educação
da Educação
Departamento de Psicologia
Faculdade de Educação
Educacional
Departamento de Filosofia e História
Faculdade de Educação
da Educação
Departamento de Psicologia
Faculdade de Educação
Educacional
Departamento de Ciências Sociais
Faculdade de Educação
na Educação
Faculdade de Educação Física Departamento de Educação Motora

25.

SILVIA CRISTINA FRANCO AMARAL

Faculdade de Educação Física Departamento de Educação Motora

26.

ANA LÚCIA GONÇALVES DA SILVA

Instituto de Economia

Departamento de Teoria Econômica

27.

ANA ROSA RIBEIRO DE MENDONCA SARTI

Instituto de Economia

28.

ANTONIO CARLOS MACEDO E SILVA

Instituto de Economia

29.

CARLOS ANTONIO BRANDÃO

Instituto de Economia

30.

CELIO HIRATUKA

Instituto de Economia

31.

CLÁUDIO SCHULLER MACIEL

Instituto de Economia

32.

DANIELA MAGALHAES PRATES

Instituto de Economia

33.

EUGENIA TRONCOSO LEONE

Instituto de Economia

34.

JOSE RICARDO BARBOSA GONÇALVES

Instituto de Economia

Departamento de Teoria Econômica
Departamento de Política e História
Econômica
Departamento de Política E História
Econômica
Departamento de Política e História
Econômica
Departamento de Teoria Econômica
Departamento de Política e História
Econômica
Departamento de Teoria Econômica
Departamento de Política e História
Econômica

Departamento de Política e História
Econômica
Departamento de Política e História
Econômica
Departamento de Política e História
Econômica
Departamento de Política e História
Econômica
Departamento de Política e Historia
Econômica
Departamento de Teoria Econômica
Departamento de Política e História
Econômica

35.

LÍGIA MARIA OSÓRIO SILVA

Instituto de Economia

36.

MARCELO WEISHAUPT PRONI

Instituto de Economia

37.

MARCOS ANTONIO MACEDO CINTRA

Instituto de Economia

38.

PEDRO LUIZ BARROS SILVA

Instituto de Economia

39.

PEDRO PAULO ZAHLUTH BASTOS

Instituto de Economia

40.

ROSANGELA BALLINI

Instituto de Economia

41.

SIMONE SILVA DE DEOS

Instituto de Economia

42.

ANGEL HUMBERTO CORBERA MORI

43.

EDSON FRANÇOSO

44.

FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

45.

MARIA FAUSTA PEREIRA DE CASTRO

46.

MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIA CORACINI

47.

MIRIAM VIVIANA GARATE

48.

MONICA GRACIELA ZOPPI FONTANA

49.

ALCIDES HECTOR RODRIGUEZ BENOIT

50.

ELIANE MOURA DA SILVA

51.

GILDA FIGUEIREDO PORTUGAL GOUVÊA

52.

GUITA GRIN DEBERT

53.

LUCAS ANGIONI

54.

LUZIA MARGARETH RAGO

55.

PEDRO PAULO ABREU FUNARI

56.

ROSANA APARECIDA BAENINGER

57.

SHIGUENOLI MIYAMOTO

58.

SILVIA HUNOLD LARA

59.

ADRIANA MARIA BERNARDES DA SILVA

Instituto de Estudos da
Linguagem
Instituto de Estudos da
Linguagem
Instituto de Estudos da
Linguagem
Instituto de Estudos da
Linguagem
Instituto de Estudos da
Linguagem
Instituto de Estudos da
Linguagem
Instituto de Estudos da
Linguagem
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas
Instituto de Geociências

60.

ANTONIO CARLOS VITTE

Instituto de Geociências

Departamento de Geografia

61.

ARCHIMEDES PEREZ FILHO

Instituto de Geociências

Departamento de Geografia

62.

CLAUDETE DE CASTRO SILVA VITTE

Instituto de Geociências

63.

LEDA MARIA CAIRA GITAHY

Instituto de Geociências

64.

LUCI HIDALGO NUNES

Instituto de Geociências

Departamento de Geografia
Departamento de Política Científica
e Tecnológica
Departamento de Geografia

65.

MÁRCIO ANTONIO CATAIA

Instituto de Geociências

66.

MARIA MARGARET LOPES

Instituto de Geociências

67.

REGINA CÉLIA BEGA DOS SANTOS

Instituto de Geociências

Departamento de Geografia
Departamento de Geociências
Aplicadas ao Ensino
Departamento de Geografia

68.

RICARDO ABID CASTILLO

Instituto de Geociências

Departamento de Geografia

Departamento de Lingüística
Departamento de Lingüística
Departamento de Lingüística
Departamento de Lingüística
Departamento de Lingüística
Aplicada
Departamento de Teoria Literária
Departamento de Lingüística
Departamento de Filosofia
Departamento de História
Departamento de Sociologia
Departamento de Antropologia.
Departamento de Filosofia
Departamento de História
Departamento de História
Departamento de Demografia
Departamento de Ciência Política
Departamento de História
Departamento de Geografia

V - ÁREA DE TECNOLÓGICAS

xxiii

Assessor(a) – Prof.(a) Dr.(a)
JURANDIR ZULLO JUNIOR

CEPAGRI

2.

ANTONIO CARLOS ZAMBON

CESET

3.

EDISON ROBERTO POLETI

CESET

4.

FRANCISCO JOSÉ ARNOLD

CESET

5.

MARLI DE FREITAS G HERNANDEZ

CESET

6.

VARESE SALVADOR TIMÓTEO

CESET
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola
Faculdade de Engenharia
Agrícola

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

xxiv

Unidade

1.

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FERRAZ
ANTONIO LUDOVICO BERALDO
BARBARA JANET TERUEL MEDEROS
BENEDITO CARLOS BENEDETTI
DANIELLA JORGE DE MOURA
DAVID DE CARVALHO
DENIS MIGUEL ROSTON
DURVAL RODRIGUES DE PAULA JÚNIOR
EDSON EIJI MATSURA
INÁCIO MARIA DAL FABBRO
IRENILZA DE ALENCAR NAAS
JANSLE VIEIRA ROCHA
JOAO DOMINGOS BIAGI
JOSÉ EUCLIDES STIPP PATERNIANI
JOSÉ TEIXEIRA FILHO
JULIO SORIANO
KIL JIN PARK
LUIZ ANTONIO ROSSI
LUIZ HENRIQUE ANTUNES RODRIGUES
MARA DE ANDRADE MARINHO WEILL
MARLENE RITA DE QUEIROZ
NELSON LUIS CAPPELLI
NILSON ANTONIO MODESTO ARRAES
OSCAR ANTONIO BRAUNBECK
PAULO SÉRGIO GRAZIANO MAGALHÃES
RAQUEL GONÇALVES
ROBERTO FUNES ABRAHAO
ROBERTO TESTEZLAF
SYLVIO LUÍS HONÓRIO
ZIGOMAR MENEZES DE SOUZA

Departamento

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

ALBERTO LUIZ FRANCATO
ANA LUCIA NOGUEIRA DE CAMARGO HARRIS
ANA MARIA REIS DE GOES MONTEIRO
ANDRÉ MUNHOZ DE ARGOLLO FERRÃO
CARLOS ALBERTO BANDEIRA GUIMARÃES
DIÓGENES CORTIJO COSTA
DORIS CATHARINE C K KOWALTOWSKI
EGLÉ NOVAES TEIXEIRA
EMILIA WANDA RUTKOWSKI
FRANCISCO ANTONIO MENEZES
GLADIS CAMARINI
ISAÍAS VIZOTTO
JORGE LUIZ ALVES TRABANCO
JOSÉ ROBERTO GUIMARÃES
LEANDRO PALERMO JÚNIOR
LEANDRO SILVA MEDRANO
LUCILA CHEBEL LABAKI
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
MIRIAM GONÇALVES MIGUEL
NILSON TADEU MASCIA
PAULO JOSÉ ROCHA DE ALBUQUERQUE
REGINA COELI RUSCHEL
ROZELY FERREIRA DOS SANTOS
SILVIA APARECIDA MIKAMI GONÇALVES PINA
STELAMARIS ROLLA BERTOLI
VANESSA GOMES DA SILVA
ADRIANA ZERLOTTI MERCADANTE
ENRIQUE ORTEGA RODRIGUEZ
FLAVIA MARIA NETTO
FLÁVIO LUÍS SCHMIDT
GABRIELA ALVES MACEDO
HELENA MARIA ANDRE BOLINI CARDELLO
HELENA TEIXEIRA GODOY
HÉLIA HARUMI SATO
JAIME AMAYA FARFAN

Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos

Departamento de Recursos
Hídricos
Departamento de Arquitetura e
Construção
Departamento de Arquitetura e
Construção
Departamento de Recursos
Hídricos
Departamento de Geotecnia e
Transportes
Departamento de Geotecnia e
Transportes
Departamento de Arquitetura e
Construção
Departamento de Saneamento e
Ambiente
Departamento de Saneamento e
Ambiente
Departamento de Estruturas
Departamento de Arquitetura e
Construção
Departamento de Estruturas
Departamento de Geotecnia e
Transportes
Departamento de Saneamento e
Ambiente
Departamento de Estruturas
Departamento de Arquitetura e
Construção
Departamento de Arquitetura e
Construção
Departamento de Estruturas
Departamento de Geotecnia e
Transportes
Departamento de Estruturas
Departamento de Geotecnia e
Transportes
Departamento de Arquitetura e
Construção
Departamento de Recursos
Hídricos
Departamento de Arquitetura e
Construção
Departamento de Arquitetura e
Construção
Departamento de Arquitetura e
Construção
Departamento de Ciência de
Alimentos
Departamento de Engenharia de
Alimentos
Departamento de Alimentos e
Nutrição
Departamento de Tecnologia de
Alimentos
Departamento de Ciência de
Alimentos
Departamento de Alimentos e
Nutrição
Departamento de Ciência de
Alimentos
Departamento de Ciência de
Alimentos
Departamento de Alimentos e
Nutrição

xxv

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

JOSÉ DE ASSIS FONSECA FARIA
LUCIA REGINA DURRANT
MARCELO ALEXANDRE PRADO
MARIA ANGELA DE ALMEIDA MEIRELES
MIRIAM DUPAS HUBINGER
ROSIANE LOPES DA CUNHA
WALKÍRIA HANADA VITTO
YOON KIL CHANG
ERNESTO RUPPERT FILHO

81.
IOSHIAKI DOI
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

xxvi

JOÃO BOSCO RIBEIRO DO VAL
PAULO CARDIERI
PEDRO LUÍS DIAS PERES
REGINALDO PALAZZO JÚNIOR
ALBERTO LUIZ SERPA
ARAÍ AUGUSTA BERNÁRDEZ PÉCORA
ARNALDO CESAR DA SILVA WALTER
CARLOS ALBERTO CARRASCO ALTEMANI
CÉLIA MARINA DE ALVARENGA FREIRE
CELSO KAZUYUKI MOROOKA
DENIS JOSÉ SCHIOZER
FRANCO GIUSEPPE DEDINI
JOÃO MAURICIO ROSARIO
KAMAL ABDEL RADI ISMAIL
KATIA LUCCHESI CAVALCA DEDINI
LUIZ OTÁVIO SARAIVA FERREIRA
MARCO LUCIO BITTENCOURT
MARIA CLARA FILIPPINI IERARDI
MILTON DIAS JUNIOR
PABLO SIQUEIRA MEIRELLES
RENATO PAVANELLO
ROBSON PEDERIVA
RUBENS CARAM JUNIOR
SERGIO NASCIMENTO BORDALO

Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia de
Alimentos
Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação
Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação
Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação
Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação
Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação
Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica
Faculdade de Engenharia
Mecânica

Departamento de Tecnologia de
Alimentos
Departamento de Ciência de
Alimentos
Departamento de Ciência de
Alimentos
Departamento de Engenharia de
Alimentos
Departamento de Engenharia de
Alimentos
Departamento de Engenharia de
Alimentos
Departamento de Tecnologia de
Alimentos
Departamento de Tecnologia de
Alimentos
Departamento de Sistemas e
Controle de Energia
Departamento de Máquinas
Componentes e Sistemas
Inteligentes
Departamento de Telemática
Departamento de Comunicações
Departamento de Telemática
Departamento de Telemática
Departamento de Mecânica
Computacional
Departamento de Engenharia
Térmica e Fluidos
Departamento de Energia
Departamento de Energia
Departamento de Engenharia de
Materiais
Departamento de Engenharia do
Petróleo
Departamento de Engenharia do
Petróleo
Departamento de Projeto
Mecânico
Departamento de Projeto
Mecânico
Departamento de Engenharia
Térmica e Fluidos
Departamento de Projeto
Mecânico
Departamento de Mecânica
Computacional
Departamento de Projeto
Mecânico
Departamento de Engenharia de
Materiais
Departamento de Projeto
Mecânico
Departamento de Mecânica
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PROJETOS DA ÁREA DE ARTES

1

Projetos da Área de Artes

Faculdade de Ciências Médicas
A0001

CONSTRUÇÃO DE NARRATIVA DE ALMIR
MAVIGNIER SOBRE O ATELIÊ DE PINTURA DO
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO D. PEDRO II
Laura de Campos Francozo (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Lucia Helena Reily (Orientadora), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
O objetivo geral deste projeto é recuperar a história da
montagem inicial e dos primeiros anos do Ateliê de
Pintura do Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro
na perspectiva de Almir Mavignier (1925 - ) – um jovem
artista plástico que, junto com Nise da Silveira, criou o
ateliê de pintura dentro do hospital e passou a levar
colegas do meio artístico como Abraham Palatnik e
Mário Pedrosa para conhecer a produção dos
pacientes. Trata-se de uma pesquisa documental que
visa à preservação e divulgação de conteúdos de
entrevistas de Almir Mavignier a respeito do seu
trabalho no Ateliê de Pintura. Os procedimentos
envolvem o levantamento e obtenção de materiais
filmados ou gravados, tanto do Almir Mavignier quanto
de outros artistas plásticos como Abraham Palatnik e
Lygia Pape. Nesta pesquisa foram identificadas
incongruências nos discursos que permitem vislumbrar
a diversidade de narrativas constituídas pelos vários
participantes. Existe uma diferença relevante entre o
trabalho de ateliê com pessoas com quadros
psicológicos conforme o perfil do profissional que
desenvolve o trabalho. O arte-educador procura
valorizar aspectos da linguagem plástica com o material
utilizado, ao passo que o profissional da saúde mental
se interessa pelo conteúdo psíquico revelado na
produção como instrumento de diagnóstico e terapia.
Artes plásticas - Psiquiatria - Almir Mavignier

Faculdade de Educação
A0002

QUANDO A ARTE ENTRA EM CENA - A PRESENÇA
DO ARTISTA DA DANÇA COMO O DIFERENCIAL
PARA O ENSINO DE ARTE NA ESCOLA
Bianca Bazzo Rodrigues (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Marcia Maria Strazzacappa Hernandez
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
O projeto “Quando a arte entra em cena – a presença
do artista da dança como diferencial para o ensino
de arte na escola” teve por objetivo investigar a
relação entre arte e escola, por meio da análise da
receptividade de uma apresentação coreográfica no
2

ambiente escolar realizada por uma artista-professora.
Questionávamos a razão de os licenciados em dança
ofuscarem sua função de artista ao assumirem o papel
de professor e a tentativa de muitos de ministrarem
atividades de artes plásticas quando são, de fato,
graduados em dança. Verificamos que ao realizarmos
intervenções artísticas nos espaços escolares, o
profissional da dança aguça um outro olhar sobre a arte
na escola. Mais do que o professor de arte, o aqui
intitulado “artista-professor” é introduzido no ambiente
escolar por meio de sua produção
artística,
contagiando o público com a magia da arte, e
assumindo, nesse segundo momento, o papel de
mediador entre arte e ensino. A aproximação e o
contato direto entre artista-professor e aluno por meio
do trabalho cênico e do diálogo que surge entre ambos,
possibilitou a valorização e a relevância do
conhecimento que se constrói ao se fazer dança e ao
se ensinar dança no âmbito escolar, como afirmam os
PCN da área (1997) e outros autores como Marques
(2001, 2004) e Strazzacappa e Morandi (2006).
Ensino de dança - Coreografia - Licenciatura em dança

A0003

EDUCAÇÃO MUSICAL NÃO-FORMAL NAS BANDAS
CIVIS DA CIDADE DE ITU NO SÉCULO XX
Felipe Zaccarias de Brito (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Olga Rodrigues de Moraes von Simson
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
Na primeira metade do século XX, as bandas de
música não atuaram apenas como forma de
entretenimento, mas constituíram uma valiosa opção
didático-pedagógica de grande penetração popular,
potencializando, através da música instrumental, a
inserção social de indivíduos de diferentes culturas na
sociedade brasileira. O projeto teve como objetivo
estudar o papel das bandas civis da cidade de Itu, na
primeira metade do século XX, enfocando o processo
de educação musical não-formal e analisando desde os
métodos musicais utilizados pelos educadores dessas
instituições, seus conteúdos e a forma como eram
transmitidos. Também foram consideradas as
trajetórias dos alunos que, através dessa educação,
tiveram suporte para se tornarem músicos profissionais.
Eles foram identificados e através da metodologia da
História Oral deram depoimentos sobre a sua história
nas bandas, os quais contribuíram, juntamente com
documentos visuais e musicais pesquisados, para
percebermos, até que ponto a banda de música foi e
continua sendo um importante espaço educacional nãoformal, voltado para o ensino da música e acessível aos
membros das classes populares.
Educação não-formal - Bandas civis - Itu

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009

Instituto de Artes
A0004

ANÁLISE DOS PONTEADOS NOS 50 PONTEIOS DE
CAMARGO GUARNIERI
Luís Giovelli (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra. Aci
Taveira Meyer (Orientadora), Instituto de Artes - IA,
UNICAMP
A influência da música caipira na obra de Camargo
Guarnieri é muito comentada em diversos livros e
pesquisas, ressaltando sempre a forte influência da
viola caipira e seus ponteados (entendendo-se
ponteados como os diferentes procedimentos que os
violeiros usam quando tocam música instrumental ou
mesmo quando acompanham um cantor). Entretanto,
há falta de referências quanto a quais seriam esses
ponteados e de que modo eles estão inseridos na
música desse compositor. Nosso trabalho foi detectar
os ponteados da música instrumental de viola caipira e
depois apontá-los nos cinco cadernos dos 50 Ponteios
para piano solo de Camargo Guarnieri. Os 50 Ponteios
se revelaram o campo de pesquisa ideal para atingir os
nossos objetivos, pois apresentam grande número de
amostragem e abrangem uma importante fase da vida
do compositor (os cinco cadernos foram escritos num
intervalo de quase 30 anos). Depois de detectados os
ponteados da viola caipira, iniciamos a análise dos
Ponteios que mais usavam desses recursos e que
seriam, por conseqüência, os mais influenciados pela
música caipira. De fato, vários Ponteios apresentaram
os ponteados de forma bastante explícita.
Análise musical - Camargo Guarnieri - Viola caipira

A0005

O ‘R’ NA INTERPRETAÇÃO DE CANÇÕES
ERUDITAS BRASILEIRAS
Ana Carolina Buzato Marchi (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Adriana Giarola Kayama (Orientadora),
Instituto de Artes - IA, UNICAMP
A fim de que haja uma padronização de regras de
pronúncia para o canto erudito, o alfabeto fonético, IPA
(International Phonetic Alphabet - Alfabeto Fonético
Internacional) é utilizado como uma ferramenta para se
representar os sons de determinado idioma. Desde
2005 a Associação Brasileira de Canto dedicou a
totalidade das atividades para uma discussão, com a
finalidade de se estabelecer diretrizes de pronúncia. A
votação das opções de pronúncia do “r” (no início de
palavras e em sua escrita dupla - “rr”) resultou em dois
grandes grupos: os favoráveis ao “r” fricativo velar [ x ]
e os favoráveis ao alveolar vibrante [ r ], “porém com
suavidade”. Em continuidade à pesquisa realizada
anteriormente pela mesma pesquisadora, o objetivo foi
buscar subsídios para contribuir nas discussões sobre a

melhor forma de pronúncia do “r” do idioma português
brasileiro, no canto erudito. Analisou-se a duração de
tempo e intensidade da emissão da consoante “r”,
observando gravações fonográficas de cinco canções
brasileiras compostas por compositores brasileiros em
idioma português, interpretadas pela pesquisadora.
Essa análise foi realizada através de software de
edição de som “Sound Forge”.
Canto - Dicção - Interpretação

A0006

PORTA-BANDEIRA:
PESQUISA
DE
CAMPO,
VIVÊNCIAS E CONFLUÊNCIAS
Laísa Ângela Bertelli Forquim (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Profa. Dra. Ana Carolina Lopes Melchert
(Orientadora), Instituto de Artes - IA, UNICAMP
A partir da efetivação de pesquisas de campo, na
Escola de Samba Vai-Vai da cidade de São Paulo,
pude vivenciar o contexto das Porta-Bandeiras, foco do
estudo, e por conseguinte reconhecer e transparecer no
corpo minhas confluências com esta fonte. Para o
desenvolvimento desta pesquisa, utilizo o eixo Cohabitar com a Fonte do Método Bailarino-PesquisadorIntérprete (BPI). Este é um projeto de cunho-artístico,
cujo principal foco é um aprofundamento em minha
identidade corporal quanto movimentação, dada as
impregnações do campo em mim, enfatizando as
sensações, os sentimentos, as paisagens, as
personagens, os movimentos e suas significações.
Desta forma é produzido um desenvolvimento artísticocientífico-criativo, capaz de sintetizar as sínteses da
pesquisa em movimentação, dança.
Dança do Brasil - Método BPI - Porta-bandeira

A0007

O ESTILO INTERPRETATIVO DE LULA GALVÃO:
NOVOS HORIZONTES DO VIOLÃO NA MÚSICA
POPULAR BRASILEIRA
Daniel Guttilla Zacharias (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Antônio Rafael Carvalho dos Santos (Orientador),
Instituto de Artes - IA, UNICAMP
O projeto de pesquisa tem como principal objetivo
investigar e apontar alguns dos elementos que
compõem e caracterizam a atitude musical do
violonista, guitarrista e arranjador Luís Guilherme
Farias Galvão, mais conhecido como Lula Galvão,
instrumentista que desde a década de 90 vêm
assumindo posição referencial com relação ao papel do
violão na música popular. A metodologia escolhida para
a realização da investigação proposta foi baseada na
transcrição de 6 (seis) solos realizados por Lula Galvão
ao violão, em épocas distintas. Após o levantamento
desse material foi realizada uma pré-análise musical
dos trechos transcritos assim como a digitalização e a
3
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gravação em áudio dos exemplos. Até o presente
momento, foram constatados alguns elementos
constantemente presentes na interpretação de Lula
Galvão, como o uso recorrente da escala Dom-Dim e
cromatismos de aproximação melódica oriundos do
Jazz; motivos melódicos característicos do repertório de
samba e choro brasileiros, além do posicionamento
rítmico deslocado de suas linhas melódicas e
harmônicas em relação ao pulso musical básico da
peça interpretada.

de entrevistas com profissionais relacionadas a tais
obras, foi possível traçar um panorama do trabalho
desenvolvido pelos atores. O método de Fátima Toledo
mostra-se como um laboratório intenso e preparador
para o inicio das filmagens; baseado principalmente no
uso da improvisação e de exercícios para relaxamento
e liberação de energia, ela recorre ao uso da vazão da
emoção e da negação da idéia de personagem para
criar um método que traz resultados, mas propenso a
criticas.

Lula Galvão - Música popular - Violão

Cinema - Preparação de atores - Personagem

A0008

A0010

UM ESTUDO INTERPRETATIVO DOS 12 ESTUDOS,
OP. 6, DE FERNANDO SOR, E DOS 18 ESTUDOS
OP. 51, DE MAURO GIULIANI
Bruno Madeira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Carlos
Fernando Fiorini (Orientador), Instituto de Artes - IA,
UNICAMP

ANTES DA CENA: A VISUALIDADE DAS
DIDASCÁLIAS NO MELODRAMA
Kelly Cristina Cheretti (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Claudia Mariza Braga (Orientadora),
Instituto de Artes - IA, UNICAMP

O presente trabalho pretende promover um estudo
aprofundado da interpretação musical de duas séries
de estudos para violão solo: 12 Estudos, Op. 6 de
Fernando Sor e 18 Estudos Progressivos, Op. 51 de
Mauro Giuliani. Tal aprofundamento terá sua base na
relação dos compositores com o estilo clássico e em
fornecer subsídios para resolver tanto questões vindas
da prática interpretativa do período quanto dos
objetivos e problemática contidos em cada estudo,
expostos e discutidos em análises individuais.
Interpretação/análise musical - Classicismo - Violão erudito

A0009

UM ESTUDO DA PREPARAÇÃO DE ATORES E
CRIAÇÃO DA PERSONAGEM PARA A CENA
CINEMATOGRÁFICA
Danielly de Souza Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Cassiano Sydow Quilici (Orientador), Instituto
de Artes - IA, UNICAMP
No cinema brasileiro recente, que se serve
frequentemente de não atores, tem surgido novas
maneiras de “preparação” de atores. Neste trabalho,
partirmos do estudo de dois filmes do período
conhecido como CINEMA DA RETOMADA, “Central do
Brasil” (Walter Salles, 1998) e “Cidade de Deus”
(Fernando Meirelles, 2002), a fim de investigarmos a
pesquisa desenvolvida em ambos pela preparadora de
atores Fátima Toledo. Partindo do estudo do período no
qual tais filmes estão introduzidos é possível traçar um
panorama
de
semelhanças
entre
ambos,
caracterizados pela tentativa de um redescobrimento do
Brasil a partir de dramas individuais. Usando materiais
diversos como referencias bibliográficas, estudo destes
filmes e de outros do mesmo período, curtas e
filmagens de oficinas práticas e principalmente através
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se propõe a uma análise comparativa das didascálias
(ou rubricas), tendo em vista a detecção das indicações
visuais ali contidas. Seu desenvolvimento explica-se
pela constatação de que o “espetáculo ocular” do
século XIX prenunciaria as transformações na relação
texto-imagem que caracterizam os dias atuais e cujas
origens não foram ainda suficientemente estabelecidas
ou discutidas. Nesse sentido, a metodologia de trabalho
será, além da pesquisa bibliográfica, o estudo
comparativo das fontes primárias relativas ao objeto em
estudo, utilizando-se para recorte, em princípio, obras
dramáticas de Pixérécourt, D’Ennery e Bouchardy
encenadas no Brasil. De modo a proceder a verificação
da hipótese levantada, prevê-se a conclusão do
presente projeto através do cruzamento dos dados
obtidos no estudo comparativo.
Teatro - Melodrama - Didascálias

A0011

DO GROTESCO E DO SUBLIME: O PERSONAGEM
CÔMICO DO MELODRAMA
Moira
Torres
de
Mello
Junqueira
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Claudia Mariza Braga
(Orientadora), Instituto de Artes - IA, UNICAMP
Análise da comicidade e do riso dentro das obras de
estrutura melodramática atentando-se para sua
funcionalidade. Percepção da convivência do grotesco
dentro do sublime, junção que o teatro popular tantas
vezes proporcionou e que nunca mereceu, dentro de
estudos científicos, reflexões mais aprofundadas.
Verificação da popularidade do gênero e sua
permanência em diversificadas formas cênicas
nacionais da atualidade. A função do escapismo e da
quebra de tensão, a partir de Bergson e Freud e
também a forma bakhtiniana de harmonizar o mundo
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através do riso, observados no gênero melodramático,
são o objeto de interesse do presente trabalho, cujo
objetivo principal é o estudo das formas de comicidade
dentro do melodrama e sua relação com a sociedade
moderna.

quanto quantitativos (números de
motívicas e proporção música / silêncio).

recorrências

Trilha sonora - Cinema - Antonio Pinto

Teatro - Melodrama - Cômico

A0014

A0012

TRILHA SONORA COMO COMPLEMENTO DA
NARRAÇÃO FÍLMICA
Weber Pereira Marely (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Claudiney Rodrigues Carrasco (Orientador), Instituto de
Artes - IA, UNICAMP

A CANÇÃO E A VOZ DE CAETANO VELOSO NO
CINEMA BRASILEIRO (1994-2007)
André Checchia Antonietti (Bolsista FAPESP) e Prof.
Dr. Claudiney Rodrigues Carrasco (Orientador),
Instituto de Artes - IA, UNICAMP
A inserção das canções compostas e/ou interpretadas
por Caetano Veloso em trilhas musicais da Retomada
do Cinema Nacional (1994) foram mapeadas a partir
dos conceitos de Articulação Filmica. Foram analisados
oito filmes, com base em seu desempenho e
relevância. Os filmes analisados foram: O Quatrilho;
Tieta do Agreste; Orfeu; Lisbela e o Prisioneiro; Meu tio
matou um cara; 2 filhos de Francisco; O Coronel e o
Lobisomem; e Ó Paí Ó.
A partir das canções
analisadas pudemos concluir que a inserção da canção
no cinema brasileiro foi influenciada pelo cinema
americano e suas estratégias de trilha musical; pela
sonoplastia musical das radionovelas, do teatro de
revista, da telenovela; e pelas primeiras convenções
formadas no cinema dos anos 30, 40 e 50 no Brasil.
Todos esses modelos coexistem e tornam mais rica e
interessante a canção no cinema brasileiro.

A trilha musical como auxiliador da narrativa fílmica é
um trabalho que estuda como se da a participação da
musica em filmes, uma linguagem que consolidou sua
importância desde os início do cinema, quando não
havia sons, com exceção da trilha musical, e toda a
narrativa era conduzida através da relação entre a
música e a imagem em movimento. Neste trabalho
foram analisados o compositor John Stephan
Zamecnick e seu livro de partituras “Sam Fox Moving
Picture Music”, e o compositor e maestro John Willians,
com a trilha do filme “Jurassic Park”. Foram analisados
aspectos composicionais e também de orquestração e
instrumentação.
Foram
encontrados
elementos
musicais com características similares entre as musicas
de períodos tão distintos, elementos estes que ajudam
a explicar como a trilha interage com a imagem em
movimento, e consolida seu papel de importância na
narrativa fílmica.
Trilha sonora - Cinema - John Willians

Caetano Veloso - Articulação fílmica - Trilha sonora

A0015
A0013

A MÚSICA DE ANTONIO PINTO NOS FILMES DA
RETOMADA
Samuel
Henrique
Pedrozo
Ferrari
(Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Claudiney Rodrigues Carrasco
(Orientador), Instituto de Artes - IA, UNICAMP
Neste trabalho, a partir da análise da filmografia, foram
desenvolvidas tabelas com o mapeamento da música
dos filmes e um artigo sobre a música de Antonio Pinto
nos filmes da retomada do cinema brasileiro. As fontes
de investigação deste trabalho são basicamente os
filmes de Walter Salles, Fernando Meirelles, Heitor
Dhalia, Paulo Morelli e Helvécio Ratton, que possuem
trilha do compositor Antonio Pinto, e os CDs das trilhas
sonora dos mesmos. As tabelas foram confeccionadas
a partir do mapeamento de entradas e saídas de
musica, leitmotivs e suas recorrências, instrumentação
da música de cada filme, bem como o uso de canções
inseridas na narrativa. Essas tabelas possibilitam a
observação tanto de dados qualitativos (procedimentos
relacionados ao conceito de contraponto audiovisual)

VAMOS
MUSICALIZAR!!!ESTUDANDO
OS
MÉTODOS DE MUSICALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL
Cristiane de Paula Milesi Polonio (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Prof. Dr. Edmundo Pacheco Hora (Orientador),
Instituto de Artes - IA, UNICAMP
Este projeto é um estudo dos principais pedagogos
musicais, suas linhas de pesquisa e metodologia. Além
da avaliação de como são usados, tendo como
amostragem escolas de ensino fundamental no distrito
de Sousas, em Campinas. O contato com a música é
essencial nos primeiros anos de vida, pois desenvolve
o raciocínio, a concentração e a própria inteligência.
Mas, será que as escolas têm consciência disto? Será
que existem profissionais qualificados para lecionar?
Não visamos resolver todos os problemas na área de
educação musical, mas observar como tem sido feita e
provocar uma discussão a respeito. A primeira etapa
baseou-se numa revisão bibliográfica, buscando
resgatar métodos dos grandes pedagogos musicais,
entre eles, Emile Jaques Dalcroze, Carl Orff, Edgar
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Willems,
Violeta
Hemsy
Gainza
e
Murray
Schaeffer. Na segunda etapa, foi realizada dentro de
quatro escolas de ensino fundamental em Sousas. Esta
pesquisa se compõe de observações de aulas de
música e conversas com professores e coordenadores
a respeito das mesmas. Por fim, os dados das
pesquisas foram analisados em conjunto com os
métodos da primeira etapa. Existem problemas por falta
de informação a respeito dos benefícios da música,
mas está acontecendo uma melhora no país como um
todo. É necessário que esta discussão se perpetue.
Musicalização infantil - Educação musical - Educadores musicais

A0016

ASPECTOS TÉCNICOS E ESTILÍSTICOS DE TRÊS
DOS '26 PRELÚDIO CARACTERÍSTICOS E
CONCERTANTES PARA VIOLINO SÓ' DE FLAUSINO
VALLE
Leonardo Vieira Feichas (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Eduardo Augusto Ostergren (Orientador), Instituto
de Artes - IA, UNICAMP
A obra de Flausino Rodrigues Valle, conhecido como
“Paganini Brasileiro”, constitui ainda hoje um trabalho
pouco conhecido e pesquisado. Esse projeto visa
reconhecer a importância de uma parte de suas
composições, três dos 26 Prelúdios Característicos e
Concertantes para violino só, dentro do repertório
musical e violinístico brasileiro. São peças para violino
sem acompanhamento nas quais o compositor com
maestria e sofisticação explora diversos aspectos
técnicos do violino, tendo resultado timbrísticos,
harmônicos, melódicos e rítmicos inovadores. O projeto
estuda esse aspecto, assim como contextualiza o
compositor dentro de seu tempo e entre seus
contemporâneos. A análise busca de uma abordagem
dos fundamentos técnicos e musicais relacionados com
o ensino do violino focado
nos “26 Prelúdios
característicos e concertantes para violino só”,
observando golpes de arco e recursos tais como
utilização de harmônicos e utilização cordas duplas.
Flausino Valle - Aspectos técnicos/estilísticos - Violino

A0017

UM ESTUDO SOBRE O CONCEITO MOVIMENTO
IDÉIA NAS OBRAS DE CRIAÇÃO EM DANÇA DE
KLAUSS VIANNA
André Ricardo de Oliveira Liberato (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Eusébio Lobo da Silva
(Orientador), Instituto de Artes - IA, UNICAMP
A pesquisa iniciada em agosto de 2008 aborda o
conceito “movimento-idéia” criado pelo coreógrafo e
pesquisador em dança, Klauss Vianna, com o intuito de
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embasar suas criações artísticas que, à época,
utilizava-se de textos literários modernistas brasileiros
como fonte de inspiração para suas coreografias.
Nessa perspectiva, o estudo tem como objetivo elucidar
o processo de desenvolvimento da pesquisa de Klauss
Vianna que culminou na elaboração do conceito, como
também o processo de criação das suas obras
artísticas elaboradas sob a influência do “movimentoidéia”. Para tanto, o método utilizado tem sido análises
bibliográficas, tanto de textos escritos por Klauss, como
de outros que o citam, além de obras paralelas que se
mostraram importantes durante esses meses de
estudo. Como resultado prévio há a compreensão do
período histórico – social e cultural - a que se remete o
emergir do conceito, e a déia de que o “movimentoidéia” pode ser um excelente norteador para qualquer
processo de criação em dança contemporânea. As
idéias de Klauss Vianna ainda ecoam fortemente no
meio artístico, seja entre pessoas que estudam
diretamente sua obra, ou entre aqueles que buscam
reafirmar a dança como área de conhecimento.
Klauss Vianna - Dança literatura - Movimento-idéia

A0018

A IMPROVISAÇÃO EM DANÇA: O JOGO COMO
PROCESSO CRIATIVO
Larissa
Verbisck
Alcântara
Bonfim
(Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Eusébio Lobo da Silva
(Orientador), Instituto de Artes - IA, UNICAMP
Este projeto se propõe a lançar um olhar sobre o que
seria improvisação em dança, considerando os
aspectos lúdicos como mobilizadores da criatividade, e
refletir sobre procedimentos de criação e os entraves
que podem existir neste processo. Para isso, a revisão
bibliográfica trouxe o aprofundamento do conceito de
jogo, eixo central desta pesquisa, e com a bibliografia
específica de dança, pode-se ter conhecimento do uso
da improvisação como ferramenta para criação sob
diversos pontos de vista, o que ampliou em muito a
discussão. Com base na pesquisa teórica, novas idéias
puderam ser articuladas e sua aplicação e continuidade
constante de desenvolvimento, aconteceu durante a
proposição de laboratórios práticos para um grupo
pessoas interessadas. Esses encontros foram de suma
importância para o entendimento da improvisação em
dança e todos os elementos que a constitui. As
inquietações de como seria possível criar uma obra de
dança que seja expressiva e genuína é o que move
este projeto e a improvisação foi investigada como uma
forma de dar vazão à criatividade para que algo assim
possa ser realizado. Percebeu-se que a improvisação é
um procedimento eficiente de se entrar em contato com
o ato criativo e que o jogo contribui para isso, além de
trazer com ênfase questões sobre as possibilidades de
relação interpessoal na cena.
Improvisação - Jogo - Criação
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A0019

O SENSÍVEL NA DANÇA: CONCEPÇÃO E VIVÊNCIA
COREOGRÁFICA - O "ESTUDO" DO SENSÍVEL NA
DANÇA CONTEMPORÂNEA
Natália Vasconcellos Alleoni (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Eusébio Lobo da Silva (Orientador), Instituto
de Artes - IA, UNICAMP
O projeto de pesquisa O Sensível na Dança: concepção
e vivência coreográfica - O “estudo” do sensível na
dança contemporânea tem como objetivo conhecer os
mecanismos criativos mais genuínos de cada bailarino
e explorá-los de forma poética num exercício de
maturidade corporal, bem como proporcionar
enriquecimento do vocabulário gestual do artista do
corpo, através de suas vivências em laboratórios de
investigação
expressiva,
libertando-os
de
condicionamentos e proporcionando atuações mais
sensíveis, criativas, íntegras e autênticas. A validade da
pesquisa está justamente na análise das práticas
corporais propostas pela pesquisadora, que busca
provocar nas bailarinas uma quebra de paradigma,
resultando assim, em uma dança mais sensível e
peculiar a cada corpo. Através de observações
minuciosas de grupo composto por dez alunas da
Graduação em Dança da Unicamp (Holus Cia de
Dança) e da leitura de bibliografias sobre filosofia,
psicologia e arte, a bailarina/pesquisadora explora a
origem da pulsão artística e a necessidade/capacidade
que o bailarino tem de concretizar em seus corpos suas
emoções. Observa-se, por fim, como se desenvolve
essa potencia criativa e como se materializa nesses
corpos esse constante devir que envolve as infinitas
possibilidades de expressão. (Re) significa-se e (re)
afirma assim, o prazer de desvelar-se!
Sensível - Dança - Composição

A0020

PANORAMA VIRTUAL: UMA PRESENTIFICAÇÃO
FOTOGRÁFICA DO PRÉ-CINEMA
Gustavo Hiroyuki de Almeida (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Prof. Dr. Fernando Cury de Tacca (Orientador),
Instituto de Artes - IA, UNICAMP
"Panorama Virtual: uma presentificação fotográfica do
Pré-Cinema" é um estudo sobre modelos de
representação que foram importantes na era pré
cinematográfica, tendo como foco principal o
Panorama. Criado no final do século XVIII, o Panorama
foi uma das mais importantes mídias do século XIX, e
que atraia milhares de espectadores tanto na Europa
quanto nos EUA e inclusive no Brasil. Os Panoramas
eram pinturas circulares em 360º com dimensões impressionantes até para os dias atuais - que
chegavam a 100 metros quadrados de tela. Esta

imagem era montada em prédios construídos
especialmente para abrigá-la, as chamadas Rotundas.
Pretendia-se atingir a imersão do observador, objetivo
que era alcançado segundo relatos da época, devido
principalmente as estratégias utilizadas baseadas em
pinturas realistas que conseguiam ofuscar o
distanciamento crítico do espectador. A partir do estudo
criamos uma visualização do "Panorama Virtual" - uma
releeitura dos Panoramas - utilizando os aparatos
técnicos atuais, composta por fotografias próprias e por
imagens de Eadweard Muybrigde - um dos precursores
do cinema. "Panorama Virtual" é uma multimídia que
contem a iconografia da pesquisa, textos explicativos
sobre o projeto e uma produção audiovisual.
Panorama - Virtual - Fotografia

A0021

FELLINI - UM DIRETOR REALISTA?
Gabriel Jubé Ribeiro Queiroz (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Fernão Vitor Pessoa de Almeida Ramos
(Orientador), Instituto de Artes - IA, UNICAMP
André Bazin é um dos grandes nomes da teoria realista
no cinema, sendo que para o crítico, o ápice disso foi o
neo-realismo italiano. Das várias análises que fez sobre
o movimento, Bazin destacava os primeiros filmes de
Federico Fellini como essencialmente neo-realistas,
sendo que eles em muito se diferem das principais
características do neo-realismo, enveredando-se por
caminhos mais oníricos. Apesar de tudo, esses filmes
sempre carregam uma forte marca realista na acepção
mais forte que Bazin prezava no cinema, a de manter a
liberdade do espectador diante da tela. Por isso, o
presente estudo se propõem a detalhar a tensão
através da qual, embora Fellini escape um pouco do
neo-realismo nesses primeiros filmes de sua obra, pode
se localizar traços de uma representação realista tanto
nesses filmes do diretor quanto em filmes posteriores
de sua obra, já bem distantes do neo-realismo. Para tal,
o projeto se constituirá através da análise fílmica de 4
filmes do diretor – 2 comumente identificados como
neo-realistas (A Estrada da Vida e Noites de Cabíria) e
2 que se enveredam por um caminho documentário
(Eu, Palhaço e Roma) – levando em conta os escritos
de Bazin em torno dos filmes do diretor. A partir disso,
definir-se-á que, embora os filmes de Fellini resvalem,
temática e esteticamente, para um estado de sonho ao
invés do neo-realismo, sempre há uma construção do
filme a partir de associações materiais que mantém
uma forte marca realista na tela.
Fellini - Neo-realismo - Bazin

A0022
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O DOCUMENTÁRIO BRASILEIRO DE TEMÁTICA
MUSICAL NO CINEMA PÓS-RETOMADA
Tânia Jacomini Moreira da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Prof. Dr. Fernão Vitor Pessoa de Almeida Ramos
(Orientador), Instituto de Artes - IA, UNICAMP
A partir da metade da década de 90, novas políticas
públicas foram implementadas visando fazer renascer a
produção cultural nacional e o cinema brasileiro
retomou suas atividades. Uma das características do
período da chamada retomada do cinema brasileiro é a
sua diversidade estética, onde se pode ressaltar a
marcante presença do documentário nacional de longametragem. O documentário nacional da Retomada não
deixa passar despercebida a estreita relação cinemamúsica e sua importância no cenário cultural brasileiro.
Este trabalho se propõe a fazer um levantamento do
conjunto de documentários com temáticas musicais no
âmbito do cinema brasileiro dos últimos quinze anos.
Traçar um panorama de como se dá a integração da
música com o filme documentário. Através do
visionamento e análise fílmica procurar detectar uma
unidade estrutural que caracterize o corpus de pesquisa
delimitado.
Documentário nacional - Música - Cinema da retomada

A0023

A REPRESENTAÇÃO DA MORTE NO CINEMA
Thiago Teixeira Costa (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Fernão Vitor Pessoa de Almeida Ramos
(Orientador), Instituto de Artes - IA, UNICAMP
A morte e sua representação sempre foram problemas
de difícil resolução tanto pelo cinema, quanto pela
teoria
cinematográfica,
constituindo,
por
sua
especificidade e unicidade, um tabu da representação.
Não parece haver uma maneira eticamente viável de
representar o evento que põe fim à própria idéia de
significação. Neste estudo propõe-se uma análise, por
meio de um conjunto filmes e autores representativos,
das questões referentes à representação da morte pelo
cinema. Foram selecionadas obras fílmicas, entre
documentários e filmes de ficção, como Um filme para
Nick (1980), Gimme Shelter (1970) e Cães de Aluguel
(1992). Partindo de diferentes abordagens desta
questão, como a semiótica da morte proposta por
Vivian Sobchack e estudo da imagem intensa
bazaniana por Fernão Ramos, procura-se identificar, no
conjunto específico de obras fílmicas selecionadas,
elementos como o posicionamento ético do sujeito-dacâmera diante da morte, o caráter documental ou
ficcional desta representação e suas potências.
Comparam-se os filmes, tendo por critério o tipo de
representação e de postura adotada diante da morte,
buscando chegar à conclusão de que compreender
como um evento tão único e traumático é representado
pelo cinema e recebido pelo espectador é
8

compreender, em certo sentido, grande parte da
representação cinematográfica.
Cinema - Morte - Documentário

A0024

ESTUDO SOBRE O FILME À MEIA-NOITE LEVAREI
SUA ALMA , DE JOSÉ MOJICA MARINS
Marcella Grecco de Araujo (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Francisco Elinaldo Teixeira (Orientador),
Instituto de Artes - IA, UNICAMP
À Meia-Noite Levarei Sua Alma, filme de José Mojica
Marins, de 1964, é o primeiro de uma trilogia em que
aparece o personagem Zé do Caixão. Este filme que é
considerado por muitos um grande marco no cinema
fantástico mundial e o precursor do cinema de horror no
Brasil, ainda é desconhecido por muitos brasileiros,
assim como a importância cultural desse mestre do
cinema, que, apesar de sua pouca instrução e do
extremo baixo orçamento, conseguiu produzir um filme
tão singular. A pesquisa teve, portanto, como objetivo o
estudo do filme em questão, evidenciando a sua
produção e a sua construção como produto, analisando
enquadramentos, movimentação de câmera, utilização
da luz e do espaço, relações de continuidade de tempo,
entre outros aspectos. Através de uma grande busca
por livros relacionados ao autor e filmes que
dialogavam com a obra ou a influenciaram de alguma
maneira, conseguiu-se estabelecer paralelos e concluir
que foi a genialidade de Mojica e sua capacidade de
inovar que renderam ao filme a posição que hoje ocupa
de equivalência com diversos outros clássicos do
cinema de horror.
Cinema marginal - José Mogica Marins - Teoria do cinema

A0025

COLAGEM E EXPERIMENTAÇÃO TELEVISIVA: A
INTERTEXTUALIDADE E OS PROCEDIMENTOS E
ENCENAÇÃO NA MINISSÉRIE HOJE É DIA DE
MARIA (PRIMEIRA JORNADA)
Fernando Martins Collaço (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Gilberto Alexandre Sobrinho (Orientador),
Instituto de Artes - IA, UNICAMP
O núcleo de criação de Luís Fernando Carvalho, da
Rede Globo, tem se firmado como espaço singular de
experimentação artística no horizonte televisivo
brasileiro. As minisséries que Carvalho vem dirigindo
apontam caminhos que merecem investigação
cuidadosa. Essa pesquisa centra-se num dos
momentos-chave de seu processo criativo: a minissérie
Hoje é dia de Maria. O estudo está focado na primeira
jornada e busca analisar a narrativa da menina que sai
numa viagem fantasiosa em busca das “franjas do
mar”. Nossa atenção volta-se, sobretudo, para a
maneira como se construiu o rebuscado espaço visual
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e sonoro, onde acompanhamos a trajetória da jovem.
Assim, detectamos uma arrojada encenação que
articula som e imagem, sendo que tais arranjos
resultam em laboriosa colagem, em sua articulação
com a linguagem televisiva, haja vista a mescla de
diferentes formas de expressão externas à televisão,
como o teatro, o cinema, a ópera, a dança, entre outras
a comporem seu traçado. A pesquisa, em seu
desenvolvimento, aprofunda a crença nas minisséries
como espaço de experimentação na TV. E dadas as
coordenadas
que
emolduram
uma
narrativa
“contaminada” pela citação, podemos aliá-la, pelos
seus procedimentos intertextuais imanentes, à estética
neobarroca, sintoma de sua contemporaneidade, pela
aposta no fragmento e no excesso.
Hoje é dia de Maria - Televisão experimental - Minissérie

A0026

A
CARAVANA
FARKAS
E
O
MODERNO
DOCUMENTÁRIO BRASILEIRO: ESTUDO SOBRE A
SEGUNDA FASE – A VIAGEM AO NORDESTE
Gabriel Kitofi Tonelo (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Gilberto Alexandre Sobrinho (Orientador), Instituto
de Artes - IA, UNICAMP
Thomaz Farkas cumpriu importante papel no
desenvolvimento do cinema brasileiro, em que atuou
como produtor do conjunto de filmes conhecidos como
a Caravana Farkas. Este estudo concentra-se nos
documentários produzidos entre 1969 e 1970, em que
os dezenove filmes são resultados de uma viagem
empreendida para alguns Estados da Região Nordeste.
Sabe-se da preocupação que os cineastas da
Caravana tinham em relação ao retrato crítico do
homem brasileiro. Este estudo busca investigar os
temas recorrentes nessa fase da realização dos filmes,
a partir dos recortes em relação a esse sujeito, bem
como o tratamento cinematográfico que receberam.
Através da decupagem de imagem e som do material
fílmico pôde-se ter uma maior aproximação aos filmes,
o que possibilitou a exploração dos principais temas
abordados e das características de linguagem utilizadas
nos filmes. Os filmes Viva Cariri!, de Geraldo Sarno, e
Frei Damião: Martelo dos Aflitos, Trombeta dos
Hereges, de Paulo Gil Soares, foram matéria-prima
para uma análise mais aprofundada, no que diz
respeito ao tema abordado (a Religiosidade e o
Misticismo, nos dois filmes) e ao tratamento
cinematográfico empregado, sendo apontadas as
questões da autoria, da linguagem e do baixo
orçamento, três características pertinentes ao cinema
moderno brasileiro.
Caravana Farkas - Documentário brasileiro - Documentário moderno

A0027

NARRAÇÃO
E
EXPERIMENTAÇÃO:
AS
ESTRATÉGIAS
DISCURSIVAS
E
OS
PROCEDIMENTOS
DE
ENCENAÇÃO
NA
MINISSÉRIE A PEDRA DO REINO
Stefanie Hesse Alves (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Gilberto Alexandre Sobrinho (Orientador), Instituto de
Artes - IA, UNICAMP
Este projeto analisa questões referentes à narração e à
encenação, na minissérie A Pedra do Reino, dirigida
por Luiz Fernando Carvalho e exibida pela Rede Globo
de Televisão em 2007, como parte das comemorações
dos 80 anos do escritor Ariano Suassuna, autor do
texto adaptado O Romance d'A Pedra do Reino e o
Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta. Trata-se também
da estréia do Projeto Quadrante, criado por Carvalho.
Na análise, utilizamos o aparato teórico de Ramón
Carmona (1991), para discutir a construção da
expressão e do discurso na narrativa e de estudos
Balogh (2002) e Machado (2002) entre outros, sobre
formatos televisivos ficcionais e suas características
formais e estéticas. Verifica-se na minissérie um criativo
trabalho de tradução, nos moldes da transcrição
poética, de Campos (1976). Assim, A Pedra do Reino
resulta em uma elaboração mais sofisticada, quando
em comparação com os demais produtos veiculados na
televisão aberta, seja pela roupagem visual e sonora,
fruto de pesquisa e elaboração de extratos da cultura
popular de temporalidades dispares, seja pela
configuração que dá ao processo de narração. Concluise que a minissérie contribui para a introdução de
procedimentos experimentais, tanto no aspecto
discursivo quanto nas questões relacionadas à
encenação, transformando os parâmetros da obra
ficcional televisiva.
A pedra do reino - Televisão experimental - Minissérie

A0028

O RITUAL DO KWARUP E O JOGO TEATRAL COMO
INSTAURADORES DE UM NOVO ESPAÇO-TEMPO
Bruna Lopes e Lima (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa.
Dra. Gracia Maria Navarro (Orientadora), Instituto de
Artes - IA, UNICAMP
No exercício de reunir as variantes que concretizam o
jogo teatral, a presente pesquisa buscou comparar a
ação ritual do kwarup – ritual de celebração dos mortos
entre os índios do Alto Xingu (MT) – com os elementos
característicos da criação cênica e da instauração de
um espaço-tempo extra-cotidiano, presente tanto na
representação teatral como no ritual. Para isso, fora
realizada uma intensa pesquisa (audiovisual e
bibliográfica) sobre mito e ritual, o Alto Xingu e o
kwarup, e sobre o fazer teatral, da qual resultou, como
síntese, um exercício cênico que teve como norteador a
construção de uma poesia no espaço a partir da
experiência coletiva entre performer e público, e da
9
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existente entre os participantes do kwarup. Essa
apresentação pública é fruto de uma série de
laboratórios práticos e improvisações em cima da
temática
kwarup
e
dos
mecanismos
de
instrumentalização do ator dentro da construção da
representação, tais como a simbologia na expressão do
sensível e o trabalho da ação verbal. A intersecção
dessas duas culturas nos leva a entender tanto o
kwarup quanto o jogo teatral como reveladores, por
meio do Imaterial, de valores universais que, partindo
do indivíduo, integram-no novamente ao Todo. Não
como reflexos da sociedade, mas como seus meios de
reflexão e transformação.
Teatro - Ritual - Kwarup

A0029

A QUESTÃO DO AFETO NO MÉTODO BAILARINOPESQUISADO-INTERPRÉTE (BPI) A PARTIR DE
PESQUISA
DE
CAMPO
NO
VALE
DO
JEQUITINHONHA
Mariana Floriano (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra.
Graziela Estela Fonseca Rodrigues (Orientadora),
Instituto de Artes - IA, UNICAMP
O Método Bailarino-Pesquisador-Intérprete (BPI)
proporciona ao bailarino condições técnicas e
expressivas para construir um corpo sem moldes ou
modelos impostos, enriquecido por um constante e
profundo conhecimento corporal e sensível, por ricas
interações entre pessoas e por uma criação
coreográfica em Dança única. O Método BPI possui
três eixos de sustentação: Inventário no Corpo, Cohabitar com a Fonte e Estruturação da Personagem,
cada um com suas particularidades, mas totalmente
integrados um com o outro. Neste projeto, através do
eixo Co-habitar com a Fonte, foi realizada pesquisa de
campo envolvendo a manifestação festiva Boi de
Janeiro que acontece na cidade de Pedra Azul na
região do Vale do Jequitinhonha. Após a pesquisa de
campo a proposta deste projeto é buscar a percepção
e estudo dos sentimentos que foram afetados em
mim durante a apreensão sinestésica do campo,
tendo como auxilio os diários de campo e a coleta de
dados dos laboratórios de dojo, a fim de aprofundar e
reconhecer os fenômenos envolvidos no campo da
afetividade, enquanto condição de vivência para uma
pesquisa sensível do corpo na arte da dança através do
Método BPI.
BPI - Danças do Brasil - Pesquisa de campo

A0030
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ESTRUTURAÇÃO DA PERSONAGEM, MÉTODO
B.P.I. (BAILARINO PESQUISADOR INTÉRPRETE): A
DANÇA COLHIDA NAS MULHERES DO CAFÉ
Nara de Moraes Cálipo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Graziela Estela Fonseca Rodrigues (Orientadora),
Instituto de Artes - IA, UNICAMP
Este Projeto teve como principal proposta o estudo e
aprofundamento do método Bailarino-PesquisadorIntérprete (B.P.I.), com ênfase no eixo Estruturação da
Personagem alcançando a elaboração de um produto
cênico coreográfico. No projeto realizado anteriormente
em Iniciação Cientifica (quota 01 de agosto de 2007 à
31 julho de 2008), foram trabalhados os outros dois
eixos do método, Inventário no Corpo e Co-habitar
coma Fonte. Em pesquisas de campo, o Co-habitar
com a Fonte foi feito com colhedoras de café migrantes
do Paraná para o sul de Minas Gerais, e teve como
foco o corpo dessas mulheres na adaptação às
mudanças culturais e ambientais. Experienciando os
movimentos, trabalhando com o café, aproximando ao
máximo do cotidiano desses corpos o conteúdo foi
apreendido pela pesquisadora em seu próprio corpo.
Esse conteúdo elaborado através de laboratórios no
corpo da pesquisadora, deu origem a uma personagem
nomeada Jura. A partir da personagem Jura, houve a
criação do roteiro e do produto cênico, intitulado “A Flor
do Café”. No roteiro, Jura desbrava de maneira
bastante peculiar a sua vida carregada de imagens e
significados em seu mundo dos pés de cafés. Sua
realidade é desenvolvida no corpo que dança, imbuída
de sentidos que vão do sofrimento e do medo à
felicidade e ao prazer.
Estrutuação da personagem - BPI-Bailarino pesq. Intérprete Processo de criação

A0031

SIMULAÇÃO DIGITAL DA RESIDÊNCIA OLIVO
GOMES, DO ARQUITETO RINO LEVI, EM SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS
Julia Cristina Bueno Silva (Bolsista SAE/UNICAMP),
Wilson Florio (Co-orientador) e Prof. Dr. Haroldo Gallo
(Orientador), Instituto de Artes - IA, UNICAMP
A Residência Olivo Gomes, em São José dos Campos,
foi desenhada por um dos maiores representantes da
arquitetura moderna paulista, Rino Levi, arquiteto de
formação italiana e inspiração racionalista, que buscou
invariavelmente adequar a arquitetura moderna ao
contexto brasileiro. A casa, construída em 1949, foi
projetada para a família do proprietário da fábrica de
tecelagem da cidade e representa grande importância
na trajetória profissional do arquiteto, bem como no
desenvolvimento da arquitetura moderna brasileira, já
sendo reconhecida pelos órgãos de preservação
municipal e estadual ligados ao patrimônio. Em suma, a
obra é amplamente aberta para a paisagem, delineada
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por volumes puros de contornos retilíneos, pilotis,
painéis envidraçados protegidos por amplas coberturas
acentuadas, terraço em balanço, escada em caracol
com degraus suspensos, murais cerâmicos e jardins;
sendo estes últimos projetados pelo amigo pessoal e
colaborador do arquiteto, o artista plástico e paisagista
Roberto Burle Marx. Dada a relevância desta obra no
estudo da arquitetura moderna brasileira, o objetivo
deste trabalho foi estudar a residência através de
análises bidimensionais e simulações digitais
tridimensionais, de modo a aproximar-se do
pensamento projetual adotado pelo arquiteto, segundo
as suas características formais.
Rino Levi - Simulação digital - Análise formal

A0032

TEMPERAMENTOS
DESIGUAIS:
TEORIA
E
PRÁTICA
Gustavo Angelo Dias (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Helena Jank (Orientadora), Instituto de Artes - IA,
UNICAMP
É possível conceber os temperamentos desiguais como
elementos expressivos na interpretação da música
historicamente informada, à medida em que conferem
diferenciação de cor e caráter às diferentes tonalidades,
associando-as à expressão de diferentes afetos. Por
tratar-se de uma preocupação inerente aos períodos a
que estes modelos de afinação pertencem, o
conhecimento das características de cada um deles e
sua relação com o repertório contribuem à prática
interpretativa da música de um determinado período.
Dada a expectativa existente de que o intérprete
expresse sua própria concepção dos afetos abordados
pelo discurso musical, o trabalho desenvolvido visa
contribuir ao conhecimento e à utilização adequada dos
temperamentos com um texto analítico e comparativo.
Temperamento - Musicologia - Afinação

A0033

BARBARA STROZZI (1619-1677): UMA ANÁLISE
INTERPRETATIVA DAS PEÇAS LAGRIME MIE E
AMOR DORMIGLIONE
Marina Lobato Miranda (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Helena Jank (Orientadora), Instituto de Artes - IA,
UNICAMP
Barbara Strozzi nasceu no ano de 1619 em Veneza e
faleceu em 1677 em Pádua na Itália. Pertenceu a um
seleto grupo de mulheres compositoras de seu período.
Um gênero de composição muito apreciado na época
era o lamento, que Strozzi desenvolveu com grande
originalidade. Entre 1644 e 1664, publicou em Veneza
oito volumes de cantatas, além de apresentar seus
atributos artísticos em reuniões na Accademia degli

Unisoni – a academia criada por seu pai, Giulio Strozzi
(1583 - 1652), para que ela pudesse levar a público sua
arte. Este projeto teve como principal objetivo uma
análise interpretativa de duas peças de estilos
diferentes da compositora italiana Barbara Strozzi: A
primeira, o lamento Lagrime mie, que narra a angústia
de um amante ao perder a sua amada e o fato de não
conseguir chorar diante dessa dor. A segunda é uma
peça de caráter cômico, não muito comum no repertório
de Strozzi, chamada Amor dormiglione, que narra a
divertida queixa de uma mulher sobre seu amante, que
prefere dormir a lhe fazer companhia ao longo da noite.
Nessas obras foi abordada a forma como Strozzi
caracterizava em sua escrita musical a dor do
abandono e o seu desejo erótico, decifrando através de
uma análise da retórica, do ritmo e dos elementos
interpretativos, os afetos musicais e os diversos
significados criados por ela.
Barbara Strozzi - Análise - Música antiga

A0034

PRODUÇÃO
ESCULTÓRICA
COM
MASSAS
POLÍMERAS
TRABALHADAS
EM
PEQUENA
ESCALA
Florencia María Piñón Pereira Dias (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Heloisa Cardoso
Villaboim de Carvalho (Orientadora), Instituto de Artes IA, UNICAMP
Esta iniciação consiste em uma pesquisa técnica de
modelagem de esculturas de alto grau de
detalhamento: estudo de proporção, densidade,
estrutura e anatomia. Para tal fim, será utilizada a argila
plástica Super Sculpey Firm para a investigação de
suas possibilidades no âmbito artístico. Tal pesquisa
envolve manufatura das peças, modelagem, moldagem
e reprodução de peças, além de pesquisa teórica a
respeito de massas similares.
Miniatura - Escultura - Polímeros

A0035

IMPRIMINDO LINKS: A ABSORÇÃO DE ASPECTOS
CONSTITUINTES DO HIPERTEXTO DAS REVISTAS
ELETRÔNICAS ON-LINE PELA MÍDIA IMPRESSA
Beatriz Blanco (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr.
Hermes Renato Hildebrand (Orientador), Instituto de
Artes - IA, UNICAMP
O presente projeto de pesquisa visa observar e analisar
as revistas impressas, através da teoria semiótica,
quando da absorção dos elementos sintáticos,
semânticos e pragmáticos gerados pelas revistas
eletrônicas on-line. As atividades de produção em
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design dividem-se em projeto de produção,
comunicação visual e implementação e os meios que
utilizamos para realizá-los determinam profundamente
a nossa forma de fazer. Pretendemos estabelecer
relações entre a diagramação das revistas impressas e
as revistas eletrônicas on-line dentro do perfil da leitura
movente, analisando o suporte e a linearidade dos
meios impressos tradicionais e a nova estética de
diagramação, que utiliza aspectos organizacionais do
hipertexto na disposição do conteúdo no papel onde
podemos constatar a fragmentação do conteúdo linear
das matérias. A diagramação das revistas impressa
altera-se diante das novas formas do fazer eletrônico,
absorvem aspectos típicos dos hipertextos e das
organizações multi-lineares desses meios. A presente
pesquisa visa observar e analisar essas absorção,
modificações, adaptações e traduções através da teoria
semiótica, analisando exemplos de matérias que
utilizam elementos característicos da diagramação do
hipertexto on-line em sua diagramação.
Hipertexto - Mídia impressa - Semiótica

A0036

DO VÍDEO-CASSETE AO BLU-RAY: AS MUDANÇAS
NA FORMA DE VER FILMES E SERIADOS
Cintia Henriques (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr.
Hermes Renato Hildebrand (Orientador), Instituto de
Artes - IA, UNICAMP
Desde a popularização da televisão, nas décadas de 40
e 50, novas ferramentas e formas de produção de
linguagens de comunicação surgiram alterando nosso
modo de assistir filmes e seriados. Com o aparecimento
do videocassete, CD, DVD, Internet, IPod, entre outros,
essas formas narrativas passaram a pertencer ao
universo das produções hipermidiáticas e deixaram de
ser feitas só para os meios onde tiveram sua origem:
cinema e televisão. Hoje, os filmes e seriados são
apresentados em diferentes suportes e nos mais
variados formatos.
O principal objetivo dessa
pesquisa é observar, identificar e analisar as mudanças
ocorridas no modo de ver e produzir filmes e seriados
através de um breve relato histórico sobre como eles
evoluíram diante das novas tecnologias. Também
pretendemos identificar como essas mudanças alteram
as estruturas lineares de nossa percepção de
espectadores. Através do levantamento bibliográfico, de
dados e da observação de alguns filmes, seriados e os
subprodutos associados aos suportes e formatos que
os gera: cinema, televisão, internet, livros, jogos para
videogame, mobsódios e websódios, observaremos
essas produções, agora, hipermidiáticas e as
modificações que eles causaram em nossa forma de
ver, ouvir e perceber o mundo, sabendo que muito
ainda há de vir.
Filmes - Seriados - Novas mídias
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O BELO DE COMME DES GARÇONS
Igor Yuji Kawasima (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Iara Lis Franco Schiavinatto (Orientadora), Instituto de
Artes - IA, UNICAMP
As imagens de moda produzidas desde 1980 pela
marca Comme des Garçons são fronteiriças entre a
moda, o publicitário e o artístico. Suas parcerias com
artistas visuais possibilitam à empresa o respeito do
círculo das artes e sua sobrevivência no mercado de
moda internacional. Levantada essa produção
imagética e reconstruída a trajetória do conglomerado
controlado pela designer Rei Kawakubo, definiu-se o
alcance do conceito de design (que engloba a
manufatura de seus produtos até seu programa
administrativo de linhas, parcerias, lojas e espaços
expositivos) e a produção social do prestígio de
Kawakubo atrelada à construção histórica de um status
artístico ao ofício de designer. As parcerias com o
fotógrafo Peter Lindbergh e com a artista Cindy
Sherman apresentam uma diferenciada estética de
moda que destaca seu discurso sobre gêneros e novos
usos do corpo e que promove espaços expositivos
como mídias comprometidas com a complexa
circulação de informação visual e textual envolvida no
sistema de moda atual. As táticas de visibilidade
trabalhadas pelo grupo alimentam e se servem de seu
conceito de "belo", cuja imanência se localiza na
formação e na conquista do espaço transitável entre
arte e moda e cuja circunscrição teórica ilumina o
entendimento de Comme des Garçons como relevante
marca cultural contemporânea.
Comme des garçons - Publicidade de moda - Rei Kawakubo

A0038

VAN GOGH E SUA OBRA: PARA ALÉM DOS
“PSICOLOGISMOS”
Ana Maria Masson Furlan (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. João Francisco Duarte Junior (Orientador),
Instituto de Artes - IA, UNICAMP
Este estudo pretende estabelecer relações para melhor
entendimento da dualidade entre obra e vida de Van
Gogh, procurando demonstrar que seu trabalho
pictórico apresenta um valor estético intrínseco que não
deve ser depreendido dos acontecimentos de sua
existência (negando assim, o modo “causa-efeito”),
pois, em se tratando de artistas acometidos por
transtornos mentais, Vincent Van Gogh é um dos mais
discutidos. Para tanto, vem-se elaborando um texto
que, minimizando possíveis relações de determinação,
compara tais noções e defende a produção artística do
pintor como valiosa em si mesma naquilo que pode
proporcionar a ampliação do conhecimento e da
experiência estética de seu criador e de seus
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espectadores, partindo do estudo de autores que
abordam tais questões.
Experiências estéticas - Van Gogh - Merleau Ponty

A0039

A IMPROVISAÇÃO EM FESTAS OPEN AIR DE
MUSICA ELETRÔNICA
Patrícia Rosin Lacintra Vechia e Prof. Dr. João Luís
Uchoa de Figueiredo Passos (Orientador), Instituto de
Artes - IA, UNICAMP
Percebe-se, que o ambiente das festas open air de
musica eletrônica traz uma maior desinibição das
pessoas que ali estão. A própria cultura destas festas
prega a liberdade de expressão como um dos motivos
principais deste encontro. O espaço também pode
influenciar porque é aberto, no sentido de ser ao ar
livre, mas é delimitado o espaço, num sentido de
separar este “mundo” do exterior. A musica eletrônica,
num volume exorbitante traz a rítmica ao corpo e
movimentos que o próprio não tem consciência do que
está fazendo, podendo assim ser chamada de
“improvisação inconsciente”. Mesmo assim, observa-se
que existem algumas matrizes de movimento
recorrentes em várias pessoas. Nesta pesquisa
observou-se,
etnograficamente,
estes
“corpos
dançantes” nestes momentos de improvisação,
comparando estes momentos quando um indivíduo está
perto das caixas de som com quando está longe das
mesmas. Foram levantadas características de todas as
pessoas que estiveram nas condições de focos da
pesquisa, não havendo distinções de sexo, idade e
raça. Houve a experimentação das diferenças de estilos
e volume de som no próprio corpo do pesquisador,
sendo que essa improvisação já é racional, mesmo que
não estruturada, e como ela pode ser estruturada. Num
segundo momento, foi feita uma análise através do
olhar da performance dos observados em relação com
a bibliografia levantada para traçar as principais
características e o perfil desta cultura corporal.
Corpo - Expressão - Rave

A0040

ESTUDO DE APLICAÇÕES DE INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL PARA JOGOS DE COMPUTADOR
Bruno Henrique de Paula (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. José Armando Valente (Orientador), Instituto de
Artes - IA, UNICAMP
A Inteligência Artificial têm sido aplicada em jogos de
computador
através
de
variadas
técnicas
computacionais. O presente projeto busca entender não
só como surgiu esta vertente de pesquisa, mas também
explorar os principais conceitos relacionados tanto à
Inteligência Artificial quanto aos games. Por fim, a partir
dos conceitos iniciais levantados, a análise de três

jogos de computador de diferentes gêneros
selecionados, este projeto estuda algumas das
principais técnicas de IA para games, suas diferenças e
busca ampliar a compreensão acerca deste campo de
pesquisa, bem como auxiliar pesquisadores e
desenvolvedores de jogos em possíveis trabalhos
futuros.
Games para computador - Inteligência artificial - História dos games

A0041

A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE
SAMPLING E SUA INFLUÊNCIA EM UMA
PRODUÇÃO MUSICAL
Augusto Pinatto Marcondes (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. José Eduardo Ribeiro de Paiva (Orientador),
Instituto de Artes - IA, UNICAMP
Alguns dos artistas de grande sucesso do recente
cenário musical pop têm feito o uso de uma técnica de
edição denominada sampling (processo de amostragem
sonora e reprodução em novo contexto) em suas
recentes
produções
musicais.
Desta
forma
proporcionam ao ouvinte um referenciamento sonoro
com outras obras de sucesso anteriores, uma
conseqüente familiarização com aquela informação já
adquirida e uma mais fácil assimilação desta nova
produção musical. Este trabalho se destina a pesquisar
as influências do uso deste recurso na aceitação do
público, decifrar os processos de sampling e seus
processos de recontextualização, e as estratégias do
uso deste recurso dentro de uma produção musical.
Sampling - Produção musical - Mercado fonográfico

A0042

UMA ANÁLISE QUALITATIVA DE SIMULADORES
VIRTUAIS DE INSTRUMENTOS E SISTEMA DE
MODELAGEM SONORA
Régis de França Baba (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. José Eduardo Ribeiro de Paiva (Orientador),
Instituto de Artes - IA, UNICAMP
O
surgimento
dos
simuladores
virtuais
de
amplificadores de guitarra elétrica* no mercado a partir
da década passada e sua rápida popularização devido
a sua portabilidade, versatilidade e custo reduzido em
comparação aos sistemas analógicos respectivos, nos
trás a uma discussão semelhante à da difusão do áudio
em MP3, que vem substituindo outros formatos de
áudio não comprimidos devido ao seu tamanho
reduzido. Até que ponto chega a real diferença de
qualidade entre eles e se esta diferença é percebida
pelo grande publico, de que forma ela ocorre. Este
projeto propõe um teste cego comparando diretamente
gravações da guitarra elétrica através de sistemas
analógicos e digitais (sistema de modelagem sonora). A
partir dos resultados obtidos será levantada uma
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discussão sobre sua real eficácia e de que forma sua
cada vez mais freqüente utilização pode estar alterando
o referencial timbrístico das novas gerações de músicos
e ouvintes comuns.* sistemas em forma de software ou
hardware que emula diversos equipamentos e
situações utilizados na produção e captação do som da
guitarra elétrica como: amplificadores, efeitos, formas
de captação, entre outros, utilizando a tecnologia de
modelagem sonora.
Simulador virtual - Modelagem sonora - Midi

A0043

ASPECTOS
IMPROVISACIONAIS
DE
SONNY
ROLLINS
José Emilio Gobbo Junior (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. José Roberto Zan (Orientador), Instituto de
Artes - IA, UNICAMP

elementos melódicos, harmônicos, rítmicos e poéticos
em suas performances. Foi escolhido para análise o
disco João Bosco ao Vivo – 100ª Apresentação, em
que todas as músicas foram arranjadas e executadas
(violão e canto) exclusivamente pelo próprio João
Bosco. Foram realizadas transcrição e análise de
quatro faixas do referido disco (que totalizaram sete
músicas), todas compostas pela dupla João Bosco /
Aldir Blanc. Além do forte conteúdo político das
canções, chama atenção a forma com que o artista
consegue, apenas com a voz e o violão, criar arranjos
complexos (muitas vezes citando os arranjos das
gravações originais) através do canto e de diferentes
montagens de acordes e combinações de dedos da
mão direita no toque do violão.
João Bosco - Performance - Dicção

A0045

O saxofonista Sonny Rollins se destacou na década de
50 como um dos músicos mais influentes do cenário
jazzístico nova-iorquino. Apesar de apresentar um estilo
de improvisação com raízes no Bebop, Rollins foi
responsável por algumas inovações significativas para
a história do jazz, desenvolvendo uma maneira
bastante peculiar de lidar com motivos rítmicos e
trabalhar fragmentos extraídos da melodia do tema
tocado. Através da transcrição e análise de três solos
extraídos dos discos Saxofone Colossus e Tenor
Madness, identificamos alguns desses elementos que
caracterizam o estilo de improvisação do saxofonista,
incluindo aspectos rítmicos, melódicos, articulações,
sonoridade, dentre outros. Neste trabalho também
buscamos compreender os aspectos não-musicais que
possam ter influenciado a maneira de Sonny Rollins
construir seus improvisos. A pesquisa concentrou-se na
produção do músico referente às décadas de 1950 e
1960, período de efervescência cultural e política em
sua cidade natal, Nova Iorque.
Improvisação temática - Música popular - Jazz

A0044

A PERFORMANCE DE UM CANCIONISTA: UM
ESTUDO DA ARTE MUSICAL DE JOÃO BOSCO
Marcio Giacomin Pinho (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. José Roberto Zan (Orientador), Instituto de Artes IA, UNICAMP
João Bosco é frequentemente apontado como um dos
ícones da Música Popular Brasileira desde a
consolidação de sua carreira na década de 1970.
Entretanto, poucos estudos foram feitos a respeito da
sua produção. Nesta pesquisa, foram analisadas
algumas das suas canções, abordando esse gênero
popular como linguagem peculiar constituída pelo
entrelaçamento entre melodia e texto. O foco da
investigação foi a maneira pela qual o artista articula os
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A ESTILIZAÇÃO DA MÚSICA TRADICIONAL
BRASILEIRA NAS COMPOSIÇÕES DE NENÊ
Marco Antonio Pereira Santos (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. José Roberto Zan (Orientador), Instituto de
Artes - IA, UNICAMP
A estilização dos gêneros populares brasileiros, muitas
vezes
identificados
como
folclóricos,
é
um
procedimento presente em boa parte da produção da
música instrumental brasileira. Através da transcrição e
análise de quatro músicas do disco Porto dos Casais,
do músico Realcino Lima Filho, conhecido como Nenê,
foi possível compreender a maneira pela qual o músico
estiliza certos gêneros tradicionais como o “maxixe”, o
“afoxé”, o “partido-alto” e o “calango”. A análise das
composições “Canoas”, “Mandela”, “Partido” e
“Calango” revelou a presença de elementos
constitutivos daqueles gêneros, porém recriados a partir
de um tratamento autoral dado por Nenê. A adaptação
das estruturas rítmicas de cada gênero para a bateria,
instrumento tocado por Nenê no referido disco, revela
procedimentos característicos do músico aplicados no
processo de estilização de matrizes populares.
Música popular brasileira - Composição instrumental - Arranjo popular

A0046

ESTILO COMPOSICIONAL E INTERPRETATIVO DO
MÚSICO LENINE
Rodrigo Carinhana (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. José
Roberto Zan (Orientador), Instituto de Artes - IA,
UNICAMP
Este trabalho analisa a obra do compositor,
instrumentista e cantor Lenine. Com o objetivo de
identificar e compreender as características do estilo do
artista, a pesquisa se concentrou nos aspectos
musicais do repertório selecionado, porém sem perder
de vista o contexto histórico-cultural no qual as canções
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foram produzidas. Foram identificadas as referências
rítmicas de gêneros musicais diversos como o samba,
baião, rock, rap, embolada, salsa, maracatu, frevo,
xote, funk etc., presentes em suas músicas, bem como
as relações entre as configurações rítmicas das
melodias e a integração entre o canto e as levadas
feitas no violão. A análise musical priorizou o aspecto
rítmico, o que parece ser o mais relevante do seu estilo,
sem deixar de considerar a harmonia e a entoação das
melodias.
Cultura popular - Indústria cultural - Música popular brasileira

A0047

O PALCO COMO MEDIADOR ENTRE O UNIVERSO
ARTÍSTICO DA DANÇA E O UNIVERSO CRIATIVO
DA CRIANÇA
Maria Fernanda Costa Miranda (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Profa. Dra. Júlia Ziviani Vitiello (Orientadora), Instituto
de Artes - IA, UNICAMP
Partindo da consideração do palco como um dos
mediadores possíveis entre o universo da dança e o
universo da criança, essa pesquisa traz a continuidade
da temática sobre processo de criação em dança
destinado ao público infantil com a criação de um
trabalho coreográfico. A aplicação das reflexões e
observações levantadas a partir do acompanhamento
dos trabalhos do Grupo Dançaberta, Balangandança
Cia. e Palavra Cantada, geraram a criação da obra
coreográfica Labirinto de Lírios e Rosas, onde passei
de observadora a autora de uma pesquisa criativa.
Dessa forma, o presente trabalho contém não só o
processo de criação dessa obra, mas uma discussão
sobre memória, educação somática e improvisação
como elementos possíveis de serem considerados
quando se busca uma criação em dança destinada ao
público infantil.
Dança - Público infantil - Criação artística

A0048

A CONSTRUÇÃO DAS LINHAS DE BAIXO DE
LUIZÃO MAIA
Rafael Favero Martins (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Leandro Barsalini (Orientador), Instituto de Artes IA, UNICAMP
Poucos são os trabalhos sobre a música instrumental e
menos ainda sobre o contrabaixo, tanto com ênfase no
aspecto histórico do instrumento, quanto nas análises
técnicas específicas de contrabaixistas importantes na
formação e compreensão de aspectos da linguagem
musical brasileira atual. Neste trabalho, investigou-se
as características específicas da música do
contrabaixista Luizão Maia, manifestada através de seu

fraseado e suas conduções de linhas de contrabaixo,
buscando entender de que modo seu desenvolvimento
técnico e seu swing possibilitaram a fixação de novos
padrões de linguagem e mostrar como isso implica na
produção e recriação de arranjos com características
fortes de entrosamento rítmico entre os instrumentistas.
A partir de uma audição preliminar, foram selecionados
5 músicas que representassem tanto a diversidade do
estilo de Luizão no gênero samba como em outros
gêneros brasileiros e em seguida essas 5 canções
foram analisadas
afim de encontrarmos
traços
importantes na maneira do contrabaixista conduzir suas
levadas de contrabaixo fazendo com que suas linhas
dialoguem diretamente com as letras das canções e
valorizem a maneira expressiva como os(as)
cantores(as) as interpretam.
Luizão Maia - Linhas de contrabaixo - Samba

A0049

O FAZER E A EXPERIMENTAÇÃO: A OBRA DE
ALBERTO GIACOMETTI EM PARALELO COM UM
PROCESSO ARTÍSTICO PESSOAL
Maria Izabel Abicalaf Magnani (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Lúcia Eustachio Fonseca Ribeiro
(Orientadora), Instituto de Artes - IA, UNICAMP
O trabalho é o segundo momento de pesquisa artística
que vem sendo construída desde agosto de 2007. O
objetivo é refletir o percurso criativo para se evidenciar
meios para a construção de uma poética pessoal. A
observação inicial aproximou minha criação à produção
de Alberto Giacometti, visto que a obra do artista se
concentra na luz e no espaço, traduzidos em todos os
meios por ele trabalhados. O estudo tem duas partes,
realizadas simultaneamente: a primeira, teórica, se
baseou na compreensão de questões de expressão e
estrutura e procedimentos artísticos de Giacometti; e a
segunda é a produção artística pessoal, concentrandose na técnica do desenho em suporte bidimensional e
em experiências com o tridimensional, sempre com o
registro escrito desse processo. Ao final, se propôs uma
análise de comparação que destacou as possibilidades
de interface entre as partes, ressaltando os aspectos
relevantes entre a obra do artista em questão e a minha
produção. A metodologia se baseou em Redes de
Criação - construção da obra de arte de Cecília A.
Salles, que traz a reflexão sobre a tessitura do
processo criativo dos artistas: o movimento de
construção dos pensamentos visuais de suas poéticas.
Alberto Giacometti - Artes visuais - Processo criativo

A0050
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OBRA PARA VIDA, VIDA PARA OBRA –
XILOGRAVURAS DE LÍVIO ABRAMO
Ayune Maisano Namur (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra.
Luise Weiss (Orientadora), Instituto de Artes - IA,
UNICAMP
A pesquisa visa a biografia e a obra de Lívio Abramo,
num intercâmbio entre suas gravuras e diferentes fases
de vida. Além de tratar da bibliografia já existente sobre
o artista, o estudo tem como uma das bases o
levantamento das influencias e memórias através de
entrevistas com familiares e artistas que conviveram
com gravador no Brasil e no Paraguai, onde viveu seus
últimos 30 anos, como diretor do setor de Artes Visuais
do Centro de Estudos Brasileiros. Como um dos
pioneiros da xilogravura no Brasil, Livio Abramo tem um
papel importante para a nossa história, embora pelo
distanciamento do país no fim de sua vida ou pelo
distanciamento do tempo em que viveu, esta esteja de
certa forma arrefecida em nossa memória.Observando
que se pode dividir a obra do artista em cinco fases fase antropofágica; de engajamento político; de
ilustrações para o livro “Pelo Sertão” de Afonso Arinos;
carioca, em que seus temas discorrem pela cidade do
Rio de Janeiro; e por fim Paraguaia - conclui-se que a
influencia de sua vida particular é mais acentuada em
sua fase de engajamento político. Alem de constatar
que a partir da série de “Pelo Sertão” sua trajetória é
marcada por uma evolução técnica e pelo abandono do
expressionismo. Com o desenvolver disso, Abramo
estuda e poetisa a linha, buscando uma essência.
Livio Abramo - Gravura - História

A0051

DA PINTURA AO ESPAÇO VIDA
Bruno Baptistelli (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Lygia Arcuri Eluf (Orientadora), Instituto de Artes - IA,
UNICAMP
Num primeiro momento foi analisada brevemente a
produção sessentista dos nortes americanos, em
especial a obra de Robert Rauschenberg, e a
introdução de elementos da cultura POP. A inserção e
apropriação de imagens e objetos cotidianos em suas
combine paintings transformando assim a estrutura da
pintura/imagem, que ganha através dessa série de
obras uma corporificação tridimensional. Em seguida
relacionei à obra de artistas brasileiros como Hélio
Oiticica e Lygia Clark. Porém no caso brasileiro o
caminho é bem distinto, podendo ser comparado
apenas em termos estruturais no que diz respeito à
mudança de planos do bidimensional para
tridimensional. Na etapa seguinte foi importante a
análise e reflexão sobre meus próprios processos
criativos. Essa análise se deu em diferentes eixos
estruturais: experimentalismo em novos suportes como
o fotográfico e principalmente o espaço urbano,
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linguagem visual e procedimentos construtivos. Na
etapa final volto a relacionar os resultados obtidos com
a produção dos dois artistas brasileiros citados
anteriormente. A escolha de ambos se justifica, pois, na
medida em que inserem o espectador sensorialmente
em algum trabalhos, revela-se a real possibilidade de
criação do que chamo Espaço Vida no cotidiano.
Pintura - Linguagem - Espaço

A0052

CONSTRUÇÃO DE UM DIÁLOGO ENTRE AS OBRAS
DE FARNESE DE ANDRADE E NELSON FÉLIX E OS
DESDOBRAMENTOS
DE SEUS PROCESSOS
CRIATIVOS
Luciana Miyuki Takara (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Marco Antonio Alves do Valle (Orientador), Instituto
de Artes - IA, UNICAMP
Este projeto de iniciação científica faz parte da
identificação de assuntos de interesse apontados em
minha produção artística. São questões presentes em
meu trabalho: a memória tanto no sentido restrito como
cultural, a relação da escultura com a arquitetura e os
aspectos desconstrutivos dos objetos e instalações
presentes nas operações de fragmentação da obra. A
pesquisa se desenvolve na análise desses conceitos e
procedimentos estudando as obras de Farnese de
Andrade e Nelson Félix, cujo intuito é compreender
como cada produção aponta para uma maneira de
pensar o espaço seja no objeto como no interior de
uma caixa em Farnese ou interagindo com a arquitetura
e o espectador no caso de Félix. Em ambos
encontramos os processos desconstrutivos de
fragmentação como procedimento recorrente, não só
por dispersarem partes de seus objetos, no caso de
Félix: o observador é um participante e a fragmentação
o estimula a articular-se com outras partes da obra
recorrendo a memória do objeto nas partes e no todo
na presença do espaço.
Tridimensionalidade brasileira - Espacialidade - Memória

A0053

A INFLUÊNCIA DOS ARTISTAS PIONEIROS DA
ARTE DE INTERVENÇÃO NO ESPAÇO URBANO NA
PRODUÇÃO DO PROJETO DE CURADORIA DE
NELSON BRISSAC: ARTE/CIDADE: A CIDADE E
SEUS FLUXOS”
Marina Mayumi Bartalini (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Marco Antonio Alves do Valle (Orientador), Instituto
de Artes - IA, UNICAMP
Esta pesquisa visou dar continuidade aos estudos
referentes à produção dos primeiros artistas brasileiros
a intervirem no espaço em relação às produções
artísticas atuais.Este estudo buscou compreender de
que forma os artistas pioneiros na arte pública, tais
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como Flávio de Carvalho, Hélio Oiticica e Artur Barrio,
contribuíram para a formação de novas idéias dentro da
discussão de arte atual. O objeto de pesquisa para
comparar essa produção atual com as primeiras
intervenções brasileiras em espaço público foi o projeto
de intervenções urbanas “Arte/Cidade 2 - A cidade e
seus fluxos” realizado em 1994. A participação do
espectador na obra e o papel e das instituições na
produção de arte atual são discussões que permeiam a
produção contemporânea de artistas que têm como
poética a intensificação da percepção dos espaços,
para apontar novas dinâmicas e configurações nas
cidades.
Intervenção urbana - Arte/cidade - Hélio Oiticica e Artur Barrio

A0054

O GRAFFITI CIRCULANDO ENTRE A CIDADE E A
GALERIA: DA TRANSGRESSÃO AO SISTEMA DE
ARTE
Paula Harumi Honda (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Marco Antonio Alves do Valle (Orientador), Instituto de
Artes - IA, UNICAMP
Apesar do Movimento Hip Hop ter surgido mais
tardiamente no Brasil, o estilo nova-iorquino de graffiti
com letras e símbolos rapidamente foi absorvido e
reconfigurado, incorporando novas estéticas aqui
inventadas. Em poucas décadas criamos um estilo
original, de grande riqueza artística e cultural. O
mercado de arte procurou se aproximar, o que resultou
na abertura progressiva de museus, galerias e
instituições internacionais ao graffiti genuinamente
brasileiro. Neste contexto, o projeto insere-se num tema
que vem merecendo destaque no âmbito artístico, tanto
do ponto de vista teórico como de observação empírica:
a inter-relação entre o graffiti e o circuito oficial das
artes plásticas. Refletindo acerca do funcionamento do
Sistema da Arte e como se dá sua relação atual com as
questões propostas pelo que se convencionou nomear
de "indústria cultural", o projeto busca investigar os
elementos presentes no graffiti brasileiro que o tem
aproximado da Arte Contemporânea e compreender o
processo deste diálogo a partir do levantamento e
análise da diversidade de opiniões, avaliações e
interpretações dos diferentes segmentos que compõem
este debate: os grafiteiros, o público, teóricos da arte,
divulgadores e marchands. Para este levantamento, a
área de estudo selecionada foi a capital paulistana,
precursora do movimento Hip Hop no Brasil, onde se
encontram os grafiteiros de maior renome e atuação no
circuito oficial das artes plásticas e onde o mercado de
arte é mais expressivo no país.
Graffiti - Sistema da arte - Arte/cidade

A0055

JESUS RAFAEL SOTO NAS BIENAIS DE SÃO
PAULO
Gabriela Cristina Lodo (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra.
Maria de Fátima Morethy Couto (Orientadora), Instituto
de Artes - IA, UNICAMP
A pesquisa consiste em entender a recepção das obras
do artista venezuelano Jesús Soto (1923-2005) no
Brasil. Para tanto, analisaremos os trabalhos de sua
autoria que figuraram em seis edições da Bienal
Internacional de São Paulo, realizadas nos seguintes
anos: 1957, 1959, 1963, 1994, 1996, 1998, nas IV, V,
VII, XXII, XXIII, XXIV edições, respectivamente. Através
dessa análise, pretende-se discutir o desenvolvimento
da produção pessoal do artista, as características
principais do movimento ao qual ele pertenceu, a Arte
Cinética, e a possível relação do seu trabalho com o de
outros artistas brasileiros do mesmo período, mesmo
não havendo entre os nossos artistas grandes
manifestações acerca desse movimento. Jesús Soto
deixa a Venezuela e estabelece-se em Paris no início
da década de 1950, onde reside até a sua morte. É na
Europa que ele realiza pesquisas de cunho abstrato
geométrico, juntamente com outros artistas, na sua
maioria estrangeiros, apoiado pela galeria Denise
Renée. O resultado desses estudos e experimentações
leva-o à arte cinética, tendência que trabalha com
idéias de movimento, espaço, tempo e transformação
da obra perante o público. Nas Bienais de São Paulo
Soto expôs obras de diferentes momentos de sua
carreira, o que nos dá a possibilidade de compreender
e discutir a sua produção pessoal de modo mais amplo.
Jesus Rafael Soto - Arte cinética - Bienal de São Paulo

A0056

PAISAGENS DE MÁRIO BUENO NO ACERVO DA
UNICAMP
Juliana de Sá Almeida Duarte (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Maria de Fátima Morethy Couto
(Orientadora), Instituto de Artes - IA, UNICAMP
Mário Bueno nasceu em Campinas no ano de 1916.
Começou a pintar tardiamente, no final dos anos 1940.
Ao final da década seguinte formou, juntamente com
outros artistas da cidade, o Grupo Vanguarda, o qual
teve como maior feito a difusão das idéias modernistas
no cenário local, bem como a produção de uma arte de
cunho abstrato. Nesta pesquisa estudamos a produção
do artista anterior à criação do Grupo Vanguarda,
centrando-se principalmente nos trabalhos que revelam
sua passagem da figuração para a abstração,
realizados no inicio dos anos 1950. As obras analisadas
pertencem ao acervo da Galeria de Arte da Unicamp,
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tendo sido adquiridas em 2001, após a morte do artista.
Encontramos, neste acervo, mais de trinta obras desse
período, a maioria denominadas paisagens. Segundo
depoimento de Bueno, sua produção foi fortemente
influenciada pelas diversas visitas que fazia juntamente
com o pintor Thomaz Perina às Bienais Internacionais
de São Paulo. É também nesta época que Mário Bueno
inicia-se no circuito das artes, apresentando diversos
trabalhos em salões da cidade de Campinas e da
capital.
No decorrer da pesquisa levantamos e
organizamos material bibliográfico e iconográfico sobre
o artista, os quais encontravam-se dispersos em
diversas instituições de Campinas e São Paulo. Esta
pesquisa insere-se em um projeto maior, financiado
pelo CNPq, sobre Arte de vanguarda em Campinas
(1950-1970).
Mario Bueno - Arte abstrata - Vanguarda em Campinas

A0057

BERNARDO CARO NAS DÉCADAS DE 60 E 70 E A
VANGUARDA ARTÍSTICA CAMPINEIRA
Nara Vieira Duarte (Bolsista IC CNPq) e Profa. Dra.
Maria de Fátima Morethy Couto (Orientadora), Instituto
de Artes - IA, UNICAMP
Esta pesquisa aborda a carreira artística de Bernardo
Caro (1931-2007), em especial suas obras dos anos
1960 e 70. Optou-se por este recorte pelo fato de tais
obras estarem intimamente relacionadas ao período da
ditadura militar brasileira no qual toda manifestação
expressiva era sinônimo de retaliação, repressão e
censura. Mas, Caro encontra uma maneira de expor a
situação pela arte. Sendo assim, destacou-se na IX
Bienal Internacional de São Paulo de 1967 com uma
obra da série Mulheres X Protesto que recebeu o
Prêmio Aquisição Itamarati. Atualmente, o foco da
pesquisa é o estudo das obras ambientais-conceituais
dos anos 70 nas quais o artista desenvolve uma
produção cada vez mais crítica e incumbida por
mensagens de protesto. Uma obra que exemplifica isso
é Cavalinho-de-Pau que gerou polêmica quando
apresentada na Pré-Bienal Nacional de São Paulo, pois
foi compreendida como subversiva. Aprofundada a
pesquisa sobre outras obras desse momento,
organizamos uma exposição intitulada Arte como
protesto: a obra de Bernardo Caro nas décadas de
1960 e 1970, que ocorreu no final de 2008 na Galeria
de Arte da Unicamp. O objetivo dessa montagem foi
propagar o conhecimento da produção desse artista
que através de sua arte tanto falou durante um período
em que a censura detinha a voz.
Bernardo Caro - Arte de vanguarda - Campinas

A0058
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PICASSO E AS MENINAS DE VELÁZQUEZ
Talita Mendes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Maria de Fátima Morethy Couto (Orientadora), Instituto
de Artes - IA, UNICAMP
Esta pesquisa teve como objetivo analisar nove
pinturas da série de releituras de Picasso baseada na
obra As Meninas de Diego Velázquez, integralmente
produzida no ano de 1957, e com a qual Picasso
reafirmou, a partir do legado de outro mestre espanhol,
sua incessante busca por alinhar a arte espanhola à
arte européia de seu tempo. Buscamos destacar a
influência marcante da referida obra de Velázquez na
trajetória produtiva e no programa artístico de Picasso,
visando a uma maior compreensão da intenção e
posição deste artista em relação à história da arte, a
qual ele concebe como um processo vivo e não
subordinado a preceitos imutáveis. O confronto destas
releituras de Picasso entre si e com as obras Les
Demoiselles d’Avignon e Guernica, ambas também de
sua autoria, bem como com obras realizadas por outros
artistas — a exemplo de Matisse, que exerceu grande
ascendência sobre seu trabalho —, permitiu-nos
discutir questões estruturais, formais e simbólicas
referentes a seu processo criativo. Além disso,
pudemos ainda refletir sobre a importância do
procedimento de interpretações/apropriações no
universo contemporâneo e na cultura ocidental.
Picasso - Velázquez - Releitura

A0059

AS MONOTIPIAS DE MIRA SCHENDEL
Yara Faria de Barros da Silva (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Profa. Dra. Maria de Fátima Morethy Couto
(Orientadora), Instituto de Artes - IA, UNICAMP
Mira Schendel, artista de origem suíça, inicia sua
produção no Brasil no ano de 1954, e se torna figura de
grande importância no cenário artístico nacional. Entre
seus trabalhos mais significativos estão as monotipias,
uma série de 2000 desenhos produzidos no período de
1964 a 1966. As monotipias fazem parte de um
processo de impressão de gravura que se caracteriza
pela utilização de uma superfície plana coberta de tinta,
sobre a qual é colocado um papel fino. O artista, em
seguida, emprega algum material de ponta fina para
demarcar o suporte. Schendel, muitas vezes, serve-se
de sua unha. A importância das monotipias na carreira
de Mira Schendel está no fato de elas apresentarem
questões que serão recorrentes pela artista. Seguindo
esse pensamento foram selecionadas oito monotipias
da coleção do Museu de Arte Moderna de São Paulo,
produzidas entre 1964 e 1966, nas quais verificam-se
estas questões realizando um paralelo destas com os
demais trabalhos. A transparência se relaciona com os
Objetos gráficos de 1968, a escolha do material com as
Droguinhas ou Trenzinho ambos de 1966, o espaço
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com a instalação Ondas paradas de probabilidade
(1968) e o próprio desenho no espaço, com os
Sarrafos, última série realizada pela artista em 1987.
Mira Schendel - Monotipias - Desenho

A0060

ARTESPAÇO: UMA ANÁLISE DO ESPAÇO COMO
CAMPO AMPLIADO DA ARTE EM SÃO PAULO
Bruna Zanolli (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Maria
José de Azevedo Marcondes (Orientadora), Instituto de
Artes - IA, UNICAMP
O projeto de pesquisa “Artespaço: uma análise do
espaço urbano como campo ampliado da arte em São
Paulo” insere-se no projeto de pesquisa mais amplo ,
denominado Arte e Cidade, desenvolvido no Instituto
de Artes . O termo "artespaço", foi delineado a partir de
panoramas; um histórico geral das relações entre arte e
o espaço urbano e outro específico da cidade de São
Paulo. Para tanto foram utilizados exemplos de projetos
de arte urbana como o Arte/Cidade , os projetos
desenvolvidos por coletivos de arte na ocupação do
edifício Prestes Maia no centro antigo de São Paulo, e
experiências de encontros de coletivos como o EIA
(Experiência Imersiva Ambiental) e, alguns exemplos
fora da cidade de São Paulo, como focos de
comparação e análise, como : multipliCIDADE em
Vitória, entre outros. O aprofundamento nas relações
entre arte e espaço urbano incluem a problematização
e a análise de conceitos de lugar, de fruição e das
condições de acontecimento da arte urbana; visando
traçar as relações de interferência e dependência entre
a arte pública e o espaço público atuais . Os resultados
constituem-se no mapeamento e na análise sobre a
importância dessa vertente da arte contemporânea em
São Paulo, no contexto do período.
Urbano - Arte - Espaço

A0061

A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO:
MAPEAMENTO DOS BENS MÓVEIS TOMBADOS DO
MODERNISMO BRASILEIRO
Vivian Palma Braga dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Profa. Dra. Maria José de Azevedo Marcondes
(Orientadora), Instituto de Artes - IA, UNICAMP
Inserido no projeto Território e Patrimônio: Critérios de
Valoração do Patrimônio Cultural, coordenado pela
Profa. Dra. Maria José de Azevedo Marcondes, o
presente trabalho é uma continuidade de um estudo
iniciado em julho de 2007, a respeito dos Bens Móveis
Tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), pertencentes ao período do
Modernismo Brasileiro. Com a identificação do Estado
de São Paulo como local da produção hegemônica do
Movimento, voltamos nossos olhares para fora das

fronteiras paulistas, na busca de identificar
características modernistas no patrimônio do restante
do país. Dentre todo território, os estados do Rio de
Janeiro e do Recife destacaram-se pela grande
representação do patrimônio modernista. As leituras e
analises no decorrer nossa procura revelaram um
modernismo extremamente paradoxal, e que por
diversas vezes reconstruiu seu discurso ideológico.
Passando por um modernismo inicial e outro de
redescoberta, encontramos um terceiro, de 1930 a
1945, onde os anteriores são somados a um elemento
social. É este o verdadeiro ponto de fusão entre
Modernismo, IPHAN e bens elegidos como patrimônio
nacional, pois o cunho social denuncia a necessidade
da eleição de um arquétipo do imaginário nacional.
Com este poder sobre a inscrição de um discurso social
(o tombamento), o IPHAN tornou visível a face
brasileira, criando uma tradição para identificação da
sociedade.
Patrimônio - Tombamento - Modernismo

A0062

CONHECENDO O CORPO POR MEIO DA TÉCNICA
KLAUSS VIANNA
Isabela Claudio Razera (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Marília Vieira Soares (Orientadora), Instituto de
Artes - IA, UNICAMP
Esta pesquisa teve como foco central estudar e analisar
os conceitos desenvolvidos pelo professor e
pesquisador Klauss Vianna em sua pesquisa sobre o
corpo e como esse trabalho, mais tarde sistematizado e
nomeado de Técnica Klauss Vianna por seus
seguidores, possibilita o autoconhecimento corporal em
pessoas ligadas diretamente à prática de dança e em
pessoas que buscam uma melhor qualidade de vida em
seu dia-a-dia. Portanto, meu estudo buscou o
conhecimento do corpo por meio da Técnica Klauss
Vianna, procurando investigar o processo didático da
técnica por meio de sua sistematização, sua aplicação
e seus resultados em alunos de todas as idades e
profissões, com ou sem conhecimento técnico de dança
anterior às aulas. Por meio de pesquisas bibliográficas,
participações em sala de aula e realizações de
entrevistas, meus objetivos foram estudar e vivenciar
aulas que tinham o enfoque da técnica, a fim de
observar mudanças em meu corpo e no do próximo,
tendo como foco principal como ela propicia o
autoconhecimento do corpo. Conclui que a Técnica
Klauss Vianna trás benefícios para ambos os casos.
Para os artistas, ela ajuda na busca de um corpo mais
cênico e mais completo, sem tensões e aliviando
incômodos. Para os não artistas, ela ajuda na
construção de um corpo consciente, deixando o
cotidiano mais suave e mais saudável para a estrutura
corpórea.
Auto conhecimento corporal - Klauss Vianna - Técnica em dança
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A0063

O TRABALHO DO PALHAÇO VISTO COMO JOGO:
ALGUNS ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO DA
LINGUAGEM CLOWNESCA
Rodrigo de Oliveira e Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Matteo Bonfitto Júnior (Orientador), Instituto de
Artes - IA, UNICAMP
Neste trabalho identificamos a composição da figura do
palhaço como o desenvolvimento de uma linguagem
clownesca pessoal. Esta linguagem pessoal é o léxico
de códigos expressivos utilizados por cada palhaço.
Esses códigos expressivos são ações físicas
(consideradas ações-em-jogo), são os elementos de
composição da linguagem clownesca. O ator ao compor
seu palhaço seleciona e processa alguns destes
elementos de composição. Tais elementos são
encontrados nas matrizes de linguagem presentes nas
diversas tradições clownescas. Para o presente estudo
identificamos três destas matrizes: a palhaçaria
clássica, que congrega os códigos expressivos
desenvolvidos pelos palhaços de circo europeus dos
séculos XIX e XX; a palhaçaria do cinema que
congrega os códigos expressivos desenvolvidos pelos
grandes palhaços do cinema do século XX; a
palhaçaria teatral que congrega os códigos expressivos
desenvolvidos por pesquisadores teatrais europeus do
século XX, dos quais se destacam Jaques Lecoq e
Philippe Gaulier. O palhaço quando espirra água no
público ao chorar, ou quando dá uma cambalhota ao
levar um tapa, define sua identidade. Essas ações
físicas compõem a identidade de cada palhaço, elas
são exemplos dos elementos de composição de
linguagem clownesca identificados e analisados nesta
pesquisa.
Jogo - Palhaço - Composição

A0064

JEFF WALL E O ESTRANHO FAMILIAR
Regiane Akemi Ishii (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Mauricius Martins Farina (Orientador), Instituto de Artes
- IA, UNICAMP
A pesquisa tem como objetivo a reflexão acerca da
composição das obras fotográficas de Jeff Wall e do
seu aspecto de “estranho familiar”. São imagens
plausíveis e contemporâneas, mas que estabelecem
uma tensão entre o que nos é conhecido. O interesse
desta pesquisa situa-se nas decisões do artista sobre a
manutenção ou não dos elementos que nos soam
cotidianos e sobre a inserção dos elementos de
instabilidade. A fotografia é dada como uma atualização
da tradição pictorial onde a ausência de imperfeições
das montagens digitais e a sua ilusão de
instantaneidade enfraquecem a linha divisória entre
20

plausibilidade e improbabilidade tensionando assim o
limiar do ordinário e extraordinário. Encontramos o
ressentimento, o isolamento, a violência e a ameaça do
desconhecido presentes na vida cotidiana e sua
representação
nos
cenários
e
nos
gestos
aparentemente
automáticos
que
desvelam
emblemáticas tensões da sociedade. No que diz
respeito a estudos da imagem e seu tempo e da
imagem e seus signos são consultados autores como:
Roland Barthes, Omar Calabrese, Philippe Dubois e
Martine Joly.
Fotografia - Poéticas - Artes visuais

A0065

A
MENSAGEM
VISUAL
E
VERBAL
NA
CONSTRUÇÃO DE SIGNOS SÓCIO-CULTURAIS
NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
Thatiane Benz Pisco (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Mauricius Martins Farina (Orientador), Instituto de
Artes - IA, UNICAMP
Esta pesquisa visa estudar como os signos são
estabelecidos e como em conjunto, signos verbais e
visuais, ganham mensagens carregadas de grande
significação. Este trabalho trata da arte das histórias em
quadrinhos, como signos estabelecidos culturalmente,
que estabelecem relações de sentido formando
narrativas que são codificadas pelos indivíduos. É
através dos signos construídos pelo processo social e
cultural que o processo de sentido da narrativa da
história em quadrinho é alcançado.
Semiótica - Quadrinhos - Visual

A0066

O DIÁLOGO CÔMICO ENTRE O BRANCO E O
AUGUSTO
Bruno Naia dos Santos Spitaletti (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Profa. Dra. Sara Pereira Lopes (Orientadora), Instituto
de Artes - IA, UNICAMP
O riso não se resume ao instante barulhento de quando
uma piada é concluída. Ao contrário, ele deve ser
compreendido como todo o trajeto até às gargalhadas.
Por esse motivo, concentrar-se apenas no que faz ou
não faz rir diretamente, parece um pouco equivocado.
Para o efeito cômico, o fundamental é a preparação do
ouvinte a um estado de euforia, no qual, por qualquer
motivo pode estourar em risos. É justamente nesse
ponto das preliminares que entram as máximas sobre o
riso: as repetições, os automatismos, os quiprocós,
enfim todos esses mecanismos que geram comicidade
e que estão nos alicerces de toda coisa risível.
Contudo, ter ciência desses procedimentos não garante
muita coisa, pois eles só se fazem plenos em ação (no
caso desta pesquisa) através do jogo entre
comediantes: “a dupla cômica” do Branco e Augusto.
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Nesse jogo, o que define cada qual são as
características tipificadas, logo, não existe “O Branco”
ou “O Augusto” enquanto personagens únicos. Porém,
acima de tudo, se definem um em relação ao outro,
numa relação sobretudo de poder. Portanto, não faz
nem sentido conceituá-los separadamente, um só
existe por causa do outro. O Branco em linhas gerais é:
o elegante, o gracioso, o inteligente, o dono da
verdade, o que explora, e o que possui o poder em
termos de status social. Já o Augusto é: o pobre, o
desajeitado, o bobo, a criança, o explorado e o
instintivo.
Dupla cômica - Jogo - Interpretação

percebe-se que se trata de duas vertentes bastante
diferentes, tanto na parte teórica quanto na pratica, com
diferenças significativas de métodos composicionais,
recursos utilizados, tempo de performance, maneira de
se tocar, etc. Percebeu-se também que algumas
características existentes na musica Ocidental estão
presentes na Oriental estudada, mas com uma outra
importância e utilização. A musica Indiana pode ser
considerada uma grande obra, riquíssima em detalhes
que vão alem das partituras. São detalhes musicais que
representam o dia, a noite, o amor, a alma, e é muito
difícil executar essa musica sem pensar nesses
aspectos e repassá-los aos ouvintes.
Música erudita indiana - Carnática - Processos composicionais

A0067

O RITMO COMO ARTICULADOR DO DISCURSO
MUSICAL
Francisco Z Nascimento de Oliveira (Bolsista FAPESP)
e Prof. Dr. Silvio Ferraz Mello Filho (Orientador),
Instituto de Artes - IA, UNICAMP
Ao longo do século XX, compositores se depararam
freqüentemente com problemas no domínio da rítmica,
primeiramente pela necessidade de criar procedimentos
que fossem coerentes com o afastamento do tonalismo;
posteriormente, por resolver questões que esses
próprios procedimentos traziam. O resultado foi uma
multiplicidade de sonoridades e técnicas que geraram
amplas possibilidades de criação. Este projeto está
interessado justamente na possibilidade de articulação
do ritmo com outros domínios da composição para a
construção do discurso musical. Para tanto, serão
estudadas, através de leituras, análise e composição,
propriamente, diversas características e procedimentos
rítmicos, seus objetivos e sua realização musical.
Música contemporânea - Composição - Processos rítmicos

A0068

PROCESSOS COMPOSICIONAIS DA MÚSICA
ERUDITA INDIANA DO SUL (CARNÁTICA)
Mayra Bueno da Silva Fajionato (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Prof. Dr. Silvio Ferraz Mello Filho (Orientador),
Instituto de Artes - IA, UNICAMP
O projeto de pesquisa teve como tema a musica erudita
indiana do sul, conhecida como musica Carnática. Foise estudado seus fundamentos principais e
indispensáveis, bem como sua teoria e elaboração.
Livros, assim como teses sobre o assunto foram lidos ,
e pode-se ter uma maior compreensão do
funcionamento de tal musica. O objetivo inicial era fazer
um estudo geral da musica indiana e uma comparação
com a musica Ocidental, na medida do possível, tendo
por base diversas leituras de autores indianos e/ou
americanos que conviveram com essa musica ou
tiveram um estudo aprofundado. Após tais leituras,

A0069

SIMULAÇÕES DIGITAIS DE PROJETOS NÃO
EDIFICADOS DO ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS
César Malateaux Sakon (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Wilson Florio (Orientador), Instituto de Artes IA, UNICAMP
O objetivo desta pesquisa é criar e elaborar análises
comparativas de dois projetos concluídos porém não
edificados do arquiteto João Batista Vilanova Artigas,
através de simulações digitais tridimensionais. Para
tanto, fez-se um levantamento sistemático de diversos
projetos do arquiteto, e dentre eles selecionou-se dois
projetos de maior importância científica que estavam
concluídos, porém nunca chegaram a ser edificados.
Estes projetos são a Escola Técnica de Santos no
Estado de São Paulo, projeto desenvolvido em 1968; e
a Colônia de Férias na Praia Grande para a União
Nacional dos Servidores Públicos Civis do Brasil,
também no Estado de São Paulo, de 1975. A realização
das simulações digitais tridimensionais foram possíveis
a partir da obtenção de cópias digitalizadas dos
projetos, e reconstrução dos mesmos com auxílio do
software AutoCAD, possibilitando assim a obtenção
(renderização) de imagens e vídeos para que fossem
feitas as análises comparativas com projetos
posteriores de arquitetos como o Grupo UNA
Arquitetos, Fábio Penteado, Paulo Mendes da Rocha e
Teru Tamaki, que tiveram na forma plástica, conceitual
e física influências de Vilanova Artigas e destes
projetos concluídos não edificados.
Simulação - Processo de projeto - Análise digital

Instituto de Estudos da Linguagem
A0070

BANCO DE DADOS: ACERVO DIGITAL
Vitor Vitti Costa (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra.
Maria Irma Hadler Coudry (Orientadora), Instituto de
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
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Com o intuito de padronizar o acervo imagético gerado
por seus projetos e eventos a Coordenadoria de
Desenvolvimento Cultural (CDC) iniciou o projeto Banco
de Dados: Acervo Digital, que será responsável pela
catalogação de todos os arquivos de imagem e vídeo
produzidos em seu âmbito e em ações sócio-culturais
fora da UNICAMP. Esses arquivos multimídia estão
disponíveis na página da CDC pela internet para os
interessados, onde é possível conhecer mais sobre
seus projetos realizados. O Projeto Banco de Dados:
Acervo Digital tem o objetivo de criar um padrão de
registro para as imagens e vídeos que compõem o
arquivo de dados da CDC, de forma a seguir um padrão
geral da UNICAMP para unificar a busca de pesquisas
atuais e futuras. Fazem parte da ficha catalográfica,
confeccionada sob a orientação do Centro de Memória
de nossa universidade, os seguintes tópicos:
localizador e dados históricos, participantes da
imagem/vídeo, local e data, autoria e editor de
imagem/vídeo.
Acervo - Digital - Projeto
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Centro de Biologia Molecular e Engenharia
Genética
B0071

ANÁLISE DE MICRODELEÇÕES EM 9P E
MUTAÇÕES NOS GENES SRY E DMRT1 EM
PACIENTES 46,XY COM DISGENESIA GONADAL
Débora de Paula Michelatto (Bolsista IC CNPq),
Fernanda B. Coeli, Juliana G. Assumpção, Tammy M.
Castro, Andréa T. Maciel-Guerra, Gil Guerra-Júnior e
Profa. Dra. Maricilda Palandi de Mello (Orientadora),
Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética CBMEG, UNICAMP
Em pacientes com disgenesia gonadal (DG), somente
15-20% apresentam mutações no gene SRY. A deleção
9p pode causar a reversão do sexo em indivíduos
46,XY. No estudo atual, a haploinsuficiência 9p foi
investigada. Foram incluídos 36 pacientes nãorelacionados com SRY normal. A homo- ou a
hemizigose para cinco e quatro loci foram observadas
em um e dois pacientes, respectivamente. O gene
DMRT1 localiza-se na região 9p24.3 e tem sido
considerado o gene responsável por disgenesia
gonadal nesta região cromosômica. O seqüenciamento
deste gene revelou a variação g.133T>A em
homozigose T/T em 24 indivíduos e em heterozigose
T/A em 9 pacientes. Esta troca causa a mutação S45T,
mas é considerada um SNP neutro (rs3739583). O
alelo T é o mais freqüente em quatro de cinco
populações depositadas na base de dados. Este estudo
mostrou freqüências de 76% e de 23% para T e A,
respectivamente, o que está de acordo com os dados
para outras populações. Os SNPs raros g.52198T>C e
g.52308C>T no exon 3 foram detectados em um
paciente.
Finalmente,
uma
nova
alteração
(g.126313insT) em heterozigose na região 3'UTR foi
encontrada em um paciente. A participação desses
SNPs na função ou na expressão de DMRT1 deve ser
investigada para confirmá-los como responsáveis por
DG.
Sry - Disgenesia gonadal - Diferenciação do sexo

B0072

AVALIAÇÃO DOS GENES MYOC E CYP1B1 EM
FAMÍLIAS
PORTADORAS
DE
GLAUCOMA
PRIMÁRIO DE ÂNGULO ABERTO
Carolina Ayumi Braghini (Bolsista PIBIC/CNPq), José
Paulo Cabral de Vasconcellos, Anderson Tavares e
Profa. Dra. Mônica Barbosa de Melo (Orientadora),
Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética CBMEG, UNICAMP
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O glaucoma primário de ângulo aberto (GPAA) é o tipo
mais frequente de glaucoma, representando uma das
maiores causas mundiais de perda irreversível da
visão. Alterações na sequência de bases do gene
MYOC estão envolvidas no desenvolvimento do GPAA
e do GPAA do tipo juvenil (GPAA-J). O objetivo deste
estudo foi avaliar a presença de mutações no gene
MYOC,
assim
como
analisar
a
correlação
genótipo/fenótipo dos indivíduos portadores de
alterações Até o momento, foram estudadas duas
famílias nas quais foi detectada a mutação Cys433Arg
em alguns de seus membros, perfazendo um total de
70 indivíduos avaliados. Destes, 26 apresentaram a
mutação Cys433Arg. De acordo com o estudo
realizado, o gene MYOC parece contribuir para o
desenvolvimento do GPAA em famílias brasileiras
através de padrão de herança autossômico dominante.
A análise da correlação genótipo/fenótipo nestas
famílias indicou que a mutação Cys433Arg está
associada com a pressão intraocular elevada, aumento
da proporção escavação/disco e início precoce do
glaucoma. Entre os membros normais portadores da
mutação, há um indivíduo com 58 anos de idade e
outro com 73 em uma das famílias e um indivíduo com
48 anos na outra. Esta penetrância incompleta após os
48 anos de idade em ambas as famílias sugere a
possibilidade do envolvimento de outros genes
modulando o fenótipo da doença.
Glaucoma - Myoc - CYP1B1

B0073

ANÁLISE DO PAPEL DE POLIMORFISMOS NOS
GENES VEGF E PEDF NA RETINOPATIA
FALCIFORME
Pedro
Rodrigues
Sousa
da
Cruz
(Bolsista
PIBIC/CNPq), Anderson Tavares e Profa. Dra. Mônica
Barbosa de Melo (Orientadora), Centro de Biologia
Molecular e Engenharia Genética - CBMEG, UNICAMP
As manifestações oculares nas doenças falciformes são
representadas por alterações orbitárias, conjuntivais,
uveais, papilares e retinianas. Estas últimas respondem
pela maior parte dos casos de perda progressiva da
visão em indivíduos afetados, especialmente na forma
proliferativa, caracterizada pela neovascularização préretiniana, que pode ocasionar o descolamento da
retina. Estudos recentes sugerem que este fenômeno é
mediado pelo equiíbio entre fatores angiogênicos e antiangiogênicos. O presente trabalho procura avaliar
polimorfismos pontuais nos promotores dos genes
VEGF (SNPs –634C/G e –116G/A) e PEDF (SNPs
−790C/T e −358G/A), codificadores de um fator
angiogênico e um anti-angiogênico, respectivamente.
Até o momento foi avaliado apenas o SNP −358G/A do
gene PEDF, por meio das técnicas de PCR-RFLP
(Polymerase Chain Reaction - Restriction Fragment
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Length Polymorphism) em 45 indivíduos (dos quais 10
apresentaram diagnóstico para retinopatia falciforme)
portadores de anemia falciforme e hemoglobinopatia
SC. O polimorfismo não foi observado em nenhum dos
pacientes. Os dados até o momento, embora não
sendo estatisticamente relevantes, sugerem que este
polimorfismo não seja comum na população brasileira.
Retinopatia - Falciforme - Polimorfismos

Faculdade de Ciências Médicas
B0074

ESTUDO DA CORRELAÇÃO DA INTENSIDADE DE
DESMINERALIZAÇÃO
ÓSSEA
E
FUNÇÃO
CARDIOVASCULAR EM PACIENTES COM LESÃO
DE MEDULA ESPINHAL E A INFLUÊNCIA DOS
POSSÍVEIS NÍVEIS DE LESÃO
Júlia Cunha Loureiro (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Alberto Cliquet Junior (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Introdução: Declínios da DMO podem ser detectados
nos membros paralisados de pacientes lesadosmedulares principalmente em ossos longos de
membros inferiores. O depósito de cálcio na íntima
vascular apresenta crucial relação com a aterosclerose
e com a inflamação crônica da placa. Justificativa: A
osteoporose é complicação protagonista nos lesados
medulares e o risco de doenças cardiovasculares
nesses pacientes corresponde à maior causa de óbitos
nesses pacientes. Objetivos: analisar correlações
clínicas entre osteoporose e aterosclerose em
pacientes com lesão de medula espinhal. Métodos: 21
voluntários entre 20 e 40 anos, tendo o Grupo 1 (G1) 10
pacientes com tetraplegia, e o Grupo 2 (G2) 11
pacientes com paraplegia. Foi medida a DMO e
comparada com os valores-padrão para adultos jovens
normais. O eco-doppler avaliou a estrutura ventricular
esquerda e a espessura da íntima-média da artéria
carótida. Resultados: Foram analisados valores
absolutos de DMO e T-Score de corpo, colo e trocânter
femorais. As medidas de DMO de paraplégicos foram
respectivamente, 0,880g/cm; 0,928g/cm e 0,657g/cm; e
os de tetraplégicos, 0,835g/cm; 0,823g/cm e 0,611g/cm.
Quanto ao T-Score, os paraplégicos apresentaram
perdas de 2,035; 1,703 e 2,55 desvios-padrão. Os
tetraplégicos, por sua vez, tiveram declínio de 3,01;
2,620 e 3,760 DPs nas respectivas mesmas estruturas.
Os dados de espessamento de carótida ainda não
foram completamente coletados e analisados.
Conclusões: Observa-se que o declínio dos valores de
densidade mineral óssea está presente e diretamente
relacionado ao nível de lesão tanto em valores
absolutos quanto em desvios-padrão que toma como
referência a DMO média do pico de massa óssea em
adultos jovens.

Lesão Medular - Densidade mineral óssea - Aterosclerose

B0075

CARCINOGÊNESE EXPERIMENTAL NA BEXIGA
URINÁRIA DE RATOS SUBMETIDOS À EXPOSIÇÃO
AO TABACO
José Alexandre Colli Neto (Bolsista SAE/UNICAMP),
José Hélio Zen Jr., André Del Negro e Prof. Dr. Alfio
José Tincani (Orientador), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
Sabe-se que o tabagismo é o maior fator de risco para
o câncer de bexiga, já que metade dos pacientes com
esse tipo de câncer são fumantes e que os fumantes
têm um risco de apresentar essa neoplasia de duas a
quatro vezes maior que os não-fumantes. Por isso,
nesse trabalho, por meio de um modelo experimental,
estudaremos a relação do hábito de fumar com a
neoplasia em bexiga urinária. Para isso, ratos Wistar
serão expostos a um sistema de inalação, pelo qual os
deixaremos expostos à fumaça do cigarro. Com isso,
tais animais atuarão como fumantes. Para a avaliação,
será realizado um estudo histológico para compararmos
com o grupo controle.
Carcinogênese - Tabagismo - Bexiga urinária

B0076

INVESTIGAÇÃO DOS FATORES ASSOCIADOS AO
DIAGNÓTICO PRECOCE DA SÍNDROME DE
TURNER
Jamil Miguel Neto (Bolsista PIBIC/CNPq), Sofia Helena
Valente de Lemos Marini, Antônia Paula Marques de
Faria, Gil Guerra Júnior e Profa. Dra. Andréa Trevas
Maciel-Guerra (Orientadora), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
Introdução: Na S. de Turner (ST) há baixa estatura,
hipogonadismo, patologias congênitas e adquiridas;
diversas condutas dependem do diagnóstico precoce.
Objetivo: Investigar a influência de fatores clínicos e
familiares sobre o diagnóstico precoce da ST.
Casuística: 29 pacientes (diagnóstico: 2004/2007) com
idade >2 anos. Métodos: Análise de antecedentes
pessoais e familiares e sinais dismórficos. As
diagnosticadas <11 anos (média de idade da telarca)
foram comparadas às ≥11, e as <13 anos (limite para
atraso puberal) às ≥13. Resultados e Discussão: Não
houve diferenças em relação à média de idade da
telarca. As ≥13 anos não diferiram das <13 quanto a
duração da gestação, comprimento ao nascer,
antecedentes mórbidos (isolados), escolaridade dos
pais, estatura materna e sinais dismórficos (isolados e
no total). Diferiram quanto ao número de irmãos (maior
no diagnóstico tardio) e à presença de ao menos um
antecedente mórbido sugestivo da ST (diagnóstico mais
precoce na presença desses antecedentes). O maior
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número de irmãos associou-se a menor escolaridade
da mãe. Pacientes diagnosticadas ≥13 anos tinham
menor comprometimento da estatura que as <13 (não
significativo); como na ST há distanciamento
progressivo da média, isso sugere diagnóstico mais
tardio também quando a baixa estatura é menos
acentuada.
Síndrome de Turner - Diagnóstico precoce - Genética médica

B0077

AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE DE CEPAS DE
TRICHOPHYTON SP FRENTE A BETAMETASONA
Anderson
Roberto
Costa
Santos
(Bolsista
PIBIC/CNPq), Paula Fernanda G. Telles e Profa. Dra.
Angélica Zaninelli Schreider (Orientadora), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
As dermatofitoses são infecções de tecidos
queratinizados como pele, pelos e unhas causadas
muito frequentemente por espécies do gênero
Trichophyton. Quando a infecção produz uma reação
inflamatória importante, pode se associar à terapêutica
com antifúngico um corticosteróide, utilizado para alívio
da sintomatologia enquanto o agente antifúngico
erradica a infecção. Uma combinação comercialmente
disponível, e muito utilizada, é a de cetoconazol com
betametasona. A proposta deste trabalho foi determinar
qual o tipo de atividade que diferentes concentrações
de betametasona isolada tem quando colocadas em
contato direto com inóculo definido do fungo. Foram
avaliadas 24 cepas de Trichophyton sp pela técnica de
microdiluição em caldo adaptada do método CLSI M38
A 2002, frente a dez concentrações de betametasona
que variaram de 1,17 a 600 ug/mL. Para todas as
cepas avaliadas, tanto a concentração inibitória mínima,
quanto a concentração fungicida mínima de
betametasona, variaram de 150 a 300ug/mL,
demonstrando capacidade de inibição do crescimento
fúngico, assim como características fungicidas do
composto.
Dermatófitos - Antifúngicos - Susceptibilidade

B0078

AVALIAÇÃO DA REPRODUTIBILIDADE DE TESTES
DE ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE EXTRATOS DE
FOLHAS DE ARRABIDAEA CHICA FRENTE A
LEVEDURAS
Talita Cristina Ferreira (Bolsista FAPESP), Lauro
E.S.Barata, Adriana L. Schiozer, Luzia Lyra e Profa.
Dra. Angélica Zaninelli Schreider (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Extratos de A. chica tem sido empregados em
formulações cosméticas e fitoterápicas como material
corante, como antisséptico e em sabonetes e cápsulas
intravaginais para o tratamento de infecções fúngicas.
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Com base nestas utilizações foi realizada a avaliação
laboratorial, in vitro, da atividade antifúngica de diversos
extratos de folhas desta planta frente a cepas padrão
de leveduras. Visando a verificação da estabilidade dos
produtos obtidos, o objetivo deste trabalho foi avaliar a
manutenção da atividade antifúngica dos extratos: bruto
(etanol 70%), os obtidos com clorofórmio, butanol e
residual, após período de armazenagem de até 3 anos,
frente a cepas padrão de Candida albicans ATCC
90028, C.albicans ATCC 76615, C.krusei ATCC 6258 e
C.parapsilosis 22019. A avaliação da atividade
antifúngcia foi realizada pela técnica de microdiluição
em caldo preconizada pelo Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI M27 A2, 2002). Os resultados
demonstraram de modo geral, aumento da atividade
antifúngica dos extratos armazenados, para todas as
cepas avaliadas, evidenciado pela redução das
concentrações inibitória mínima e fungicida mínimas.
Testes de suscetibildiade - Arrabidaea chica - Leveduras

B0079

INDUÇÃO DE TRANSIÇÃO DE PERMEABILIDADE
MITOCONDRIAL PELOS INIBIDORES DA ÓXIDO
NÍTRICO SINTASE L-NMMA E 1400W
Fabiane Leonel Utino (Bolsista FAPESP), Rafael
Garcia, Ana Catarina R. Leite, Roger F. Castilho,
Helena C.F. Oliveira e Prof. Dr. Aníbal Eugenio Vercesi
(Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
O NO exerce importante controle do metabolismo
mitocondrial e regula funções vitais das células como
ativação e detenção do ciclo celular, apoptose e
necrose. A transição de permeabilidade (TPM) é uma
permeabilização
não-seletiva
da
membrana
mitocondrial interna que está envolvida em processos
2+
de morte celular estimulados por excesso de Ca .
Resultados prévios do nosso grupo mostraram que LNAME, um inibidor não seletivo da NO sintase a induz
através de um mecanismo que envolve a redução da
produção de NO. Objetivamos avaliar se outros
inibidores da NO sintase (L-NMMA e 1400W) também
induziriam a TPM. Os resultados mostraram que ambos
a induzem in vitro, causando inchamento e diminuição
da capacidade de retenção de Ca2+ em mitocôndrias
fígado de rato de forma dose-dependente. Observamos
que o 1400W reduz a produção de espécies reativas de
oxigênio (EROS) em MFR, enquanto que o L-NMMA o
faz de forma não estatisticamente significante. Esses
resultados nos levam a concluir que, assim como o LNAME, tanto o L-NMMA como o 1400W induzem TPM
via inibição da NO sintase e diminuição da geração de
NO. Assim, notamos que, dependendo dos níveis de
concentração e do destino metabólico, o NO pode
cumprir alguns papéis regulatórios em benefício da
função mitocondrial, ou induzir disfunção mitocondrial, a
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qual poderá ser seguida pela morte celular necrótica ou
apoptótica.
Transição de permeabilidade mitocon - Óxido nítrico sintase - Cálcio

B0080

DOADORES DE ÓXIDO NITRÍCO EM BAIXAS
QUANTIDADES
INIBEM
A
TRANSIÇÃO
DE
PERMEABILIDADE MITOCONDRIAL
Rafael Garcia (Bolsista IC CNPq), Fabiane Leonel
Utino, Ana Catarina Rezende Leite, Helena Coutinho
Franco de Oliveira e Prof. Dr. Aníbal Eugenio Vercesi
(Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
A transição de permeabilidade mitocondrial (TPM) é
uma permeabilização não seletiva da membrana
mitocondrial interna que pode preceder a morte celular
por necrose e/ou por apoptose que ocorre em diversos
processos fisiopatológicos. O NO é um mensageiro
intracelular envolvido na regulação de diversos
mecanismos fisiológicos e tem direta influência sobre o
metabolismo mitocondrial, sendo a mitocôndria um sítio
de geração de NO. Seus efeitos biológicos podem ser
benéficos ou citotóxicos, dependendo da sua
concentração. Resultados prévios do nosso grupo
demonstraram que inibidores da óxido nítrico sintase
(NOS), como o L-NAME, levam à TPM de forma
2+
dependente de Ca . No presente trabalho avaliamos
os efeitos de outros doadores de NO com estruturas
químicas distintas e tempos de meia vida diferentes:
Spermine e DetaNONOato. Os resultados mostram que
concentrações entre 5 e 10 nM dessas drogas são
capazes de aumentar a tempo de retenção de íons Ca2+
pela mitocôndria, além de reduzirem o inchamento
mitocondrial e protegerem contra a perda de potencial
desencadeada pelo Ca2+ e potencializada pelo LNAME. Em contrapartida, doses maiores desses
compostos (25 -100 nM) não demonstraram ter o
mesmo efeito sobre esses parâmetros de avaliação da
integridade
mitocondrial.
Tais
resultados
são
compatíveis com os obtidos anteriormente com o SNAP
(um outro doador de NO). Esses dados sugerem que,
independentemente da fonte exógena de NO, baixas
concentrações do mesmo podem inibir parcialmente a
TPM causada pela inibição da atividade da mtNOS
através da reposição de níveis fisiológicos de NO.
Óxido nitríco - Doadores de NO - Transição de permeabilidade MI

B0081

ESTUDO CLÍNICO E MOLECULAR DA SÍNDROME
DE
NOONAN
FASE
I:
SELEÇÃO
E
CARACTERIZAÇÃO
DA
CASUÍSTICA
DO
DEPARTAMENTO DE GENÉTICA MÉDICA DA FCMUNICAMP
Liana Valente Lage (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Antonia Paula Marques de Faria (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A síndrome de Noonan (SN) é caracterizada por baixa
estatura pós-natal, dismorfismos faciais e anomalias
cardíacas entre outros sinais. Recentemente, a
identificação de mutações gênicas relacionadas a essa
condição tornou possível sua confirmação diagnóstica
em indivíduos com quadro clínico sugestivo. Frente à
perspectiva de realizar o estudo molecular em
indivíduos com hipótese de SN, este projeto objetivou
caracterizar a casuística do serviço de Genética Clínica
do HC-UNICAMP, identificando os indivíduos com
hipótese de SN e aplicando critérios clínicos
específicos. Foram analisados os prontuários de
pacientes atendidos de julho de 1998 até junho de
2008, sendo selecionados 63 com diagnóstico provável
de SN. Com relação aos sinais discriminantes, os
resultados mais relevantes foram estatura abaixo do 3º
percentil (71,4%), déficit intelectual (46%), cardiopatias
(42,8%), sendo mais frequente a estenose pulmonar,
pectus excavatum/carinatum (28,57%) e outras
anomalias esqueléticas (82,9%), como cúbito valgo e
desvios da coluna vertebral. A partir dessa seleção,
será desenvolvida a Fase II do projeto, que incluirá
análise molecular específica para comprovação
laboratorial da síndrome, assim como melhor
caracterização das anormalidades fenotípicas e da
variabilidade clínica relacionada a essa condição em
nosso meio.
Noonan - Casuística - Genética

B0082

A IMPORTÂNCIA DA MICRONECROSE TUMORAL
NA
AVALIAÇÃO
LONGITUDINAL
DOS
MENINGEOMAS
Paola Keese Montanhesi (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Antonio Guilherme Borges Neto (Orientador),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Estudo prospectivo observacional de portadores de
meningeomas operados no Hospital das Clínicas da
Unicamp e na Santa Casa de Misericórdia de Limeira,
no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2008.
Meningeomas são tumores do Sistema Nervoso Central
que se desenvolvem aderidos à dura-máter. São
insidiosos e sua incidência é maior entre 50 e 70 anos e
no sexo masculino. Em geral são benignos (1-3% são
agressivos, evoluindo com recorrência e metástases) e
seu tratamento ideal é a ressecção completa. O
objetivo desse estudo foi identificar variáveis
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associadas a comportamento agressivo, recidiva e
malignização, que definem mau prognóstico. A
população em estudo inclui pacientes acima de 20
anos, de ambos os sexos, com diagnóstico histológico
de meningeoma benigno, atípico ou anaplásico. Exclui
pacientes abaixo de 20 anos ou previamente operados
para ressecção de meningeoma. Da amostra
selecionada foram avaliados: dados epidemiológicos,
história clínica, localização e tamanho da neoplasia,
grau de ressecção, anátomo-patológico (critérios da
OMS), imunohistoquímica (Ki67, p53, Receptores de
Estrógeno e Progesterona), imagem pré e pósoperatória
(Tomografia
Computadorizada
e
Ressonância Magnética) e seguimento clínico. Os
dados foram analisados estatisticamente, com
significância das associações para valores de p< 0,05.
O estudo foi importante para corroborar com os
conhecimentos disponíveis na literatura até o momento.
Meningeoma - Necrose - Prognóstico

B0083

AVALIAÇÃO DAS MAMOGRAFIAS E ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM MULHERES
MENOPAUSADAS ASSINTOMÁTICAS ATENDIDAS
NO CAISM – UNICAMP. ESTUDO RETROSPECTIVO
Christian Henrique de Andrade Freitas (Bolsista
SAE/UNICAMP), Orlando José de Almeida, Rodrigo
Menezes Jales, Emílio Marussi e Profa. Dra. Beatriz
Regina Álvares (Orientadora), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
A mamografia (MG) de rastreamento tem como objetivo
a detecção precoce do câncer mamário em mulheres
assintomáticas. Em 2003, o American College of
Radiology (ACR) desenvolveu a classificação BI-RADS
(Breast Imaging and Reporting Data System) para
padronizar a terminologia do relatório mamográfico, os
achados radiológicos e as recomendações a serem
tomadas. Na categoria 1 da classificação BI-RADS, não
se observam anormalidades nas mamas, nas quais os
achados
mamográficos
são
negativos
para
malignidade. Entretanto, em casos de mamas densas
ou heterogeneamente densas é sugerido exame de
ultra-som mamário (USM) complementar, pois a
densidade do tecido mamário reduz a sensibilidade da
MG, podendo nestas situações ser detectadas
anormalidades ao US não visibilizadas nas MG. O
presente estudo, objetiva avaliar as MG de 88 mulheres
menopausadas assintomáticas, classificadas como BIRADS 1, atendidas no Ambulatório de Menopausa do
CAISM, entre os anos 2002 e 2006, a fim de determinar
o percentual de pacientes que realizaram USM de
acordo com as diferentes densidades do tecido
mamário avaliadas nas MG; as principais alterações
encontradas nos USM, bem como descrever o perfil
clínico destas pacientes. Os resultados preliminares
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deste estudo serão apresentados, incluindo 60 casos
até o presente momento.
Mamografia - Mulheres menopausadas - Ultrassonografia mamária

B0084

VIVÊNCIAS DE ALUNOS DO CURSO DE
FONOAUDIOLOGIA NA SITUAÇÃO DE ESTÁGIO
CLÍNICO
Sandra Regina Zaccariotto (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Bernadete Balanin Almeida Mello
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
O início da aprendizagem em estágio clínico é uma fase
em que o aluno colocará em prática todo o seu
conhecimento, sendo este uma experiência que
provavelmente favorecerá o aparecimento de reações
emocionais que irão variar de intensidade e duração.
Neste estudo, o objetivo foi observar a vivência dos
alunos do 3º ano de Fonoaudiologia na situação de
estágio clínico. O método utilizado baseou-se numa
abordagem
qualitativa
construtivo-interpretativo,
considerando o fenômeno estudado e a expressão dos
sujeitos
envolvidos.
Foram
entrevistados,
individualmente, 23 alunos do curso de graduação em
Fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Médicas
(FCM) da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP) no ano de 2008. Seguiu-se um roteiro de
entrevista semi-estruturada com 7 questões abertas. As
entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra para
a análise das respostas obtidas. Os alunos
demonstraram sentimentos de medo, ansiedade e
insegurança em relação aos primeiros atendimentos e
também no que diz respeito à associação da teoria com
a prática. Segundo o relato dos alunos, as experiências
vivenciadas no início foram se modificando no
transcorrer do estágio, pois parece que a prática clínica
favoreceu o aparecimento de reações como segurança,
confiança e determinação ao concluir a experiência de
estágio no 3º ano.
Estágio clínico em fonoaudiolo - Prática clínica - Relação alunopaciente

B0085

VERIFICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DA FUNÇÃO
HEPÁTICA EM PACIENTES COM GLICOGENOSES
TIPO I E TIPO III
Erika Kapitzky Martins (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Carlos Eduardo Steiner (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
As glicogenoses tipo I e III fazem parte de um grupo de
doenças metabólicas hereditárias do metabolismo dos
carboidratos e são causadas, respectivamente, pela
deficiência enzimática da glicose-6-fosfatase e da
enzima desramificadora do glicogênio. A primeira é
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uma enzima hepática sendo que as principais
manifestações da doença se referem a alterações
metabólicas do fígado, tendo hipoglicemia como uma
das primeiras manifestações. Além disso, indivíduos
com essa condição apresentam hepatomegalia,
hiperuricemia, acidose lática, elevados níveis de
triglicérides e colesterol. A glicogenose tipo III possui
quadro clínico semelhante ao tipo I e inclui
manifestações musculares, podendo ter início tardio e
sintomas mais leves. Não há aumento de lactato e do
ácido úrico nessa forma. O tratamento é feito pela
associação com uma dieta associada a medicamentos.
A terapia nutricional consiste na parte mais importante
do tratamento e tende a prevenir a hipoglicemia,
normalizar os níveis de lipídios e estabilizar as
alterações metabólicas. Com o objetivo de caracterizar
as alterações laboratoriais envolvendo a função
hepática em pacientes com glicogenoses tipo I e III,
comparando-as antes e após o início do tratamento
nutricional, foram analisados prontuários dos pacientes
do Hospital das Clínicas da Unicamp. Os resultados
foram avaliados com uma análise estatística com
variáveis simples dos dados colhidos.
Função hepática - Glicogenose - Von Gierke

B0086

IDENTIFICAÇAO DE FATORES PRÉ. PERI E
NEONATAIS EM INDIVIDUOS COM AUTISMO
Flávia Modelli Vianna (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Carlos Eduardo Steiner (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Autismo é a mais freqüente das síndromes
neurológicas designadas como distúrbios abrangentes
do desenvolvimento (DAD) e caracteriza-se por
apresentar sintomas em três núcleos: déficit de
comunicação, interações sociais anormais e interesses
e comportamentos repetitivos ou restritos. Suas causas
são pouco entendidas, sendo provável que tanto fatores
genéticos como ambientais contribuam etiologicamente.
Uma vez que a etiologia do autismo é pouco
esclarecida, estando envolvidos diversos fatores
ambientais, propõe-se um estudo que analise a
associação de tais fatores com o diagnostico de
autismo, objetivando a identificação de fatores de risco
pré, peri e neonatais, realizado através de entrevistas
às mães de autistas diagnosticados. Os fatores
selecionados foram: idades materna e paterna,
imigração materna, doenças crônicas ou agudas e uso
de medicamentos e sangramento durante a gravidez,
gravidez múltipla, tipo de parto (natural, cesárea),
condições de nascimento e doenças nos primeiros seis
meses de vida. Os questionários foram respondidos
pelas mães de 20 alunos selecionados de acordo com
critérios de inclusão e exclusão matriculados na
Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em
Campinas (ADACAMP). Os resultados estão sendo

analisados, tendendo
observado na literatura.

à

compatibilidade

com

o

Autismo - Etiologia - Desenvolvimento infantil
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CARACTERIZAÇÃO MICROBIOLÓGICA E TESTES
DE SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS
DE UMA COLEÇÃO DE CEPAS-PADRÃO E DE
AMOSTRAS CLÍNICAS DE BACTÉRIAS NÃO
FERMENTADORAS EMERGENTES EM FIBROSE
CÍSTICA E INFECÇÃO HOSPITALAR
Cibele Zanardi Esteves (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Carlos Emilio Levy (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Bactérias Gram negativas não fermentadoras são
potenciais patógenos em infecções hospitalares e em
infecções crônicas do trato respiratório de pacientes
com fibrose cística. A caracterização de muitas destas
bactérias de importância clínica por métodos manuais e
automatizados é dificultada pela escassez de dados na
literatura, limitada experiência laboratorial, sendo
muitas vezes necessário recorrer a métodos
moleculares. Foram utilizadas 50 cepas-padrão de
bactérias não fermentadoras da BCCM/LMG Bacteria
Collection.
Estas
cepas
foram
caracterizadas
bioquimicamente utilizando 33 testes convencionais e
submetidas a testes de sensibilidade pelo método de
Disco-Difusão e pelo Etest®. Os testes úteis para a
discriminação entre Gênero e Espécie variaram de
acordo com a cepa-padrão testada, assim como houve
grande variabilidade de resultados de sensibilidade. As
cepas-padrão foram submetidas também à identificação
automatizada através do Vitek II ® e a maioria delas
não conseguiu ser identificada corretamente em nível
de Gênero e Espécie como por exemplo Pandoraea
spp, Inquilinus spp, Cupriavidus spp. Nossos resultados
confirmam os dados da literatura quanto a limitação dos
recursos para caracterização destes agentes, bem
como os escassos recursos terapêuticos.
Bactérias não fermentadoras - Fibrose cística - Infecção hospitalar
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ANÁLISE DA PREVALÊNCIA E INFLUÊNCIA DO
POLIMORFISMO
894G/T
DO
GENE
NOS3,
CANDIDATO A MODIFICADOR DA FIBROSE
CÍSTICA, NO QUADRO MICROBIOLÓGICO DE
PACIENTES FIBROCÍSTICOS
Aline Roberta Bariani Marcelino (Bolsista PIBIC/CNPq),
Cyntia A. A. Correia, Luciana C. Bonadia, Antônio F.
Ribeiro, José D. Ribeiro e Profa. Dra. Carmen Silvia
Bertuzzo (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas
- FCM, UNICAMP
FC é uma doença autossômica recessiva provocada
por mutações no gene CFTR e mesmo entre pacientes
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com genótipos iguais encontra-se quadros clínicos
variáveis, sugerindo a ação de outros genes. NOS3,
gene candidato a modificador participa da síntese de
NO, gás que nas vias aéreas participa de processos de
defesa e inflamatório. A presença do polimorfismo
894G/T, in vitro, leva à maior estabilidade enzimática e
à maior produção de NO, dificultando ou impedindo a
colonização do trato respiratório por P. aeruginosa.
Este estudo investigou 53 pacientes fibrocísticos para
identificar o polimorfismo 894G/T e associá-lo com o
quadro microbiológico. A freqüência da variante alélica
894G foi de 0,75 (n=79) e de 0,25 (n=27) para 894T e
as freqüências genotípicas estão de acordo com
aquelas esperadas pelo equilíbrio de Hardy-Weinberg
(2=0,48, p=0,79). A comparação do polimorfismo 894T
com a colonização por P. aeruginosa mostrou que a
variante G tem freqüência acentuada (f = 0,92) no
grupo de pacientes não
colonizados e entre os
indivíduos G/T, 84% deles apresentam colonização
crônica pela bactéria. Assim, em nossa amostra a
presença da variante 894T não mostrou nenhum tipo de
proteção do hospedeiro contra colonização bacteriana e
a presença do alelo G em homozigose parece conferir
certa resistência do paciente à colonização por P.
aeruginosa.
Fibrose cística - Óxido nítrico - Modificador

B0089

POLIMORFISMOS DOS GENES GSTM1, GSTT1 E
A4889G
E
T6235C
DO
GENE
CYP1A1,
RELACIONADOS
AO
METABOLISMO
DE
CARCINÓGENOS, NO RISCO DO CÂNCER DE
LARINGE
Anderson Zanetti (Bolsista PIBIC/CNPq e FAPESP),
Gustavo Jacob Lourenço, Carlos Takahiro Chone e
Profa. Dra. Carmen Silvia Passos Lima (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
O carcinoma epidermóide (CEC) de laringe está
associado a agentes químicos presentes em bebidas
alcoólicas e no tabaco. As glutationas s-transferases
(GSTs) e o citocromo P450 CYP1A1 são enzimas que
atuam na detoxificação e bioativação de carcinógenos,
respectivamente. Os genes GSTM1 e GSTT1 podem
estar deletados em indivíduos saudáveis. Já os alelos
variantes G e C dos polimorfismos A4889G e T6235C
do gene CYP1A1 produzem enzimas mais eficazes na
ativação de carcinógenos. O objetivo do estudo foi o de
avaliar se os polimorfismos gênicos influenciam o risco
da doença. O DNA de 96 pacientes com CEC de
laringe e de 190 controles foi avaliado pela reação em
cadeia da polimerase (PCR) multiplex e PCR e digestão
enzimática, respectivamente. As freqüências da
deleção do gene GSTM1, GSTT1 e combinada dos
genes e dos genótipos AG+GG do polimorfismo
CYP1A1 A4889G foram similares em pacientes e
controles. Indivíduos com os genótipos distintos
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estiveram sob risco similar de ocorrência da doença. Já
o genótipo CYP1A1 6235TT foi maior em pacientes do
que em controles (75,0% vs 62,1%; P= 0,007).
Portadores do genótipo estiveram sob risco 2,4 vezes
maior de apresentar o tumor do que os demais.
Concluímos que portadores do genótipo CYP1A1
6235TT merecem receber orientações adicionais para
prevenir a doença.
Câncer de laringe - GSTM1 e GSTT1 - CYP1A1
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INFLUÊNCIA DOS POLIMORFISMOS A2920C DO
GENE XPC E T30028C DO GENE XPF,
RELACIONADOS COM O REPARO DE DNA
Cristiane de Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq e FAPESP),
Gustavo Jacob Lourenço, José Augusto Rink-Júnior,
Aparecida Machado de Moraes e Profa. Dra. Carmen
Silvia Passos Lima (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
O melanoma maligno (MM) é o tumor de pele mais
letal. O principal fator de risco é a exposição solar aos
raios ultravioletas que danificam o DNA. Mecanismos
de reparo do DNA são controlados por genes
polimórficos. Polimorfismos nesses genes, como o
A2920C do gene XPC e o T30028C do gene XPF,
foram relacionados com o aumento do risco do MM em
alguns estudos. Considerando que não está
estabelecido se esses polimorfismos alteram o risco
para o MM, estes foram os objetivos desse estudo. O
DNA genômico de 69 pacientes com MM e 69 controles
foi avaliado por meio da técnica PCR-RFLP. O
significado estatístico foi calculado pelo teste de Fisher
ou qui-quadrado. As determinações do risco de
ocorrência de MM foram obtidas por meio das razões
das chances. Foram observadas freqüências similares
dos genótipos AC+CC do gene XPC (63,7% vs 55%;
P= 0,38) e dos genótipos TC+CC (55% vs 46,3%; P=
0,39) do gene XPF em pacientes e controles. As
freqüências dos genótipos combinados AC+CC +
TC+CC também foram similares em pacientes e
controles (69,7% vs 51,4%; P= 0,14). Os resultados
desse estudo sugerem que os polimorfismos dos genes
XPC e XPF parecem não influenciar o risco de
ocorrência do MM. Entretanto, estudos adicionais com
maior casuística, bem como estudos dos efeitos dos
polimorfismos nas manifestações clínicas da doença,
são necessários para obter conclusões consistentes
sobre o assunto.
Melanoma maligno - Polimorfismos gênicos - Genes de reparo
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POLIMORFISMOS DOS GENES GSTM1, GSTT1 E
VEGF, ASSOCIADOS À ANGIOGENESE, NO RISCO
DO MIELOMA MÚLTIPLO
Eliel Wagner Faber (Bolsista SAE/UNICAMP), Gustavo
J. Lourenço, Manoela M. Ortega, Priscilla M. R. Silva,
Carmino A. de Souza, Irene Lorand-Metze e Profa. Dra.
Carmen Silvia Passos Lima (Orientadora), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A formação de novos vasos sanguíneos, angiogênese
(AG), é etapa necessária para o desenvolvimento de
tumores, incluindo o mieloma múltiplo (MM). As
enzimas do sistema da glutationa-S-transferase (GST)
e o fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF)
têm influencia na AG. Os genes GSTM1, GSTT1 e o
VEGF são polimórficos em humanos. Os papéis desses
genes na ocorrência do MM não se encontram
esclarecidos o que estabelece o objetivo do nosso
estudo. O DNA genômico de 117 pacientes e 150
controles foi analisado pelo método da reação em
cadeia da polimerase (multiplex-PCR) e PCR e
digestão enzimática para identificar os genótipos dos
genes
GSTM1,
GSTT1
e
C936T
VEFG,
respectivamente. Observamos que a freqüência da
presença do gene GSTM1 foi maior em pacientes do
que em controles (65,0% versus 52,0%, P= 0,02).
Indivíduos com a presença do GSTM1 estiveram sob
risco 1,78 vezes maior de ocorrência da doença do que
os com a deleção do gene (IC 95%: 1,07–2,96).
Freqüências similares dos genótipos dos genes GSTT1
e VEGF foram observadas em pacientes e controles.
Indivíduos com os genótipos distintos dos genes
estiveram sob riscos similares de ocorrência da doença.
Concluímos que os polimorfismos do gene GSTT1 e
VEGF C936T, combinados ou isolados, parecem não
influenciar o risco de MM. Entretanto, aumento do risco
da doença parece estar associada com a presença do
gene GSTM1.
Mieloma múltiplo - VEGF - Polimorfismos
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ASSOCIAÇÃO
ENTRE
MARCADORES
DE
INFLAMAÇÃO
E
MICROALBUMINÚRIA
EM
PACIENTES DIABÉTICOS
Claudia Serafim de Camargo (Bolsista PIBIC/CNPq),
Susy Helena Afaz, Paula Virginia Bottini ( Coorientadora) e Profa. Dra. Célia Regina Garlipp
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
O último Censo Nacional de Diabetes mostrou que na
população urbana brasileira, a prevalência média de
diabetes é de 7,6% . Estima-se que são cerca de 10
milhões de pessoas com diabetes no Brasil entre as
quais 330.000 (1/3) vão desenvolver nefropatia
diabética. Esse estudo tem por objetivo avaliar uma
possível associação entre marcadores de inflamação e

microalbuminúria em pacientes diabéticos. A hipótese
levantada é a de que poderia haver uma associação
entre níveis de neopterina, proteína C reativa (PCR) e a
presença de microalbuminúria em pacientes diabéticos
insulino-dependentes. De cada indivíduo foram
coletadas amostras de soro para dosagens de
neopterina (ELISA) e proteína C reativa (nefelometria) e
amostras de urina, submetidas à dosagem de
microalbuminúria (nefelometria).
A dosagem de
microalbuminúria apresentou alterações em 43% das
amostras de urina, enquanto que a PCR mostrou
elevação em 28% e a neopterina em 20% dos
indivíduos analisados. Trinta e oito porcento dos
indivíduos com microalbuminúria apresentaram níveis
alterados de neopterina e em 31% desses mesmos
pacientes foram observados níveis elevados de PCR.
Neopterina - Microalbuminúria - Inflamação
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EMISSÕES
OTOACÚSTICAS
E
HÁBITOS
AUDITIVOS DE ADOLESCENTES QUE FAZEM USO
DE
EQUIPAMENTOS
SONOROS
PORTÁTEIS
INDIVIDUAIS
Izabella dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Christiane Marques do Couto (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Som em alta intensidade faz parte do lazer de
adolescentes. Eles estão expostos a altos níveis de
pressão sonora, podendo gerar um problema auditivo
futuro. Assim, avaliou-se os hábitos auditivos dos
adolescentes; e verificou-se a preocupação e os
cuidados destes em relação a sua audição. Verificouse, de acordo com a literatura, como os exames de
EOA auxiliariam no diagnostico precoce de alterações
auditivas. Para avaliar os hábitos auditivos, foi aplicado
um questionário a 14 adolescentes, com idade entre 17
e 18 anos. Todos eles responderam que fazem uso de
dispositivos eletrônicos individuais em média por
2h20min por dia, normalmente na escola ou no ônibus,
em alta intensidade. Destes, 50% referiu sintomas
durante e após o uso desses equipamentos, como
zumbido e dores no pavilhão auricular. Os adolescentes
possuíam outros hábitos como frequentar discotecas,
academias de ginástica e ensaios de bandas.
Questionou-se se os adolescentes tinham medo de
perder a audição e 57% dos adolescentes afirmou que
possui este medo. É possível concluir que eles estão
expostos a alta intensidade sonora, tem medo de
perder a audição, mas não mudam seus hábitos.
Assim, as EOA possibilitariam a detecção de uma lesão
auditiva precoce, auxiliando na conscientização e
prevenindo um problema auditivo futuro nestes
adolescentes.
Emissões otoacústicas - Hábitos auditivos - Equipamentos sonoros
portáteis
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A LEUCEMIA PARA O ADOLESCENTE: UMA
QUESTÃO DUPLAMENTE DELICADA
Aline Arioli Gothardo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Claudinei José Gomes Campos (Orientador),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A adolescência é uma fase difícil por natureza e só
tende a ser mais problematizada com a presença de
uma doença como a leucemia, agravada pela
hospitalização. Assim sendo, este projeto tem como
objetivo analisar como os adolescentes hospitalizados
vivenciam a leucemia e também compreender qual o
impacto que esta doença tem para os mesmos. A
metodologia utilizada foi a qualitativa, especificamente
o método clínico-qualitativo. A população do estudo foi
composta por adolescentes com leucemia, com faixa
etária de 12 a 18 anos, que recebem tratamento
específico no Centro Infantil Boldrini - Campinas - SP. A
técnica para coleta de dados foi a entrevista com roteiro
de perguntas semi–estruturadas. A técnica para análise
de dados foi a análise de conteúdo temática. Como
resultados obtivemos duas categorias elencadas
preliminarmente: o medo de alteração da auto-imagem
e o medo da solidão, pelas constantes separações dos
pais, familiares e amigos. Concluímos que a leucemia é
vivenciada pelos adolescentes de uma maneira
angustiante e que as características naturais de
mudanças ocorridas no âmbito biopsicossocial, neste
período, podem ser potencializadas negativamente pela
doença. Desta forma, os profissionais da saúde devem
compreender essas necessidades e oferecer uma
assistência adequada aos aspectos biopsicossociais
apresentados.
Adolescente - Adolescente hospitalizado - Leucemia linfocítica aguda
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HÁBITO DE FUMAR E GRAU DE DEPENDÊNCIA A
NICOTINA EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA
ÁREA DE SAÚDE
Júlia Domiciana Franco de Campos (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Claudinei José Gomes
Campos (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas FCM, UNICAMP
O tabagismo entre jovens vem aumentando
consideravelmente com o passar dos anos, tornando-se
um problema de saúde pública preocupante. O
tabagismo entre estudantes da área de saúde também
pode ser notado, demonstrando que o conhecimento
cognitivo de seus malefícios não inibe sua
disseminação. Este estudo teve como objetivos
caracterizar a prevalência do uso de tabaco em
estudantes na área da saúde; descrever o perfil e
hábitos do consumo de tabaco pelos estudantes e
caracterizar o grau de dependência à nicotina de
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estudantes fumantes. O estudo tem caráter quantitativo,
utilizando-se como instrumento o Teste de Fargestron e
um questionário adaptado de História Tabagística
aplicado a estudantes dos cursos de Medicina,
Enfermagem, Fonoaudiologia e Farmácia de uma
universidade estadual do interior paulista. Resultados
preliminares apontaram 2 fumantes entre os 131
entrevistados de fumantes, onde todos os fumantes
caracterizaram-se com muito baixo grau de
dependência à nicotina e com inicio do hábito de fumar
entre 15 e 16 anos. Concluímos que apesar de baixa
prevalência e baixo grau de dependência à nicotina, o
hábito de fumar se instala de maneira precoce,
apontando para a necessidade de implementar
medidas educativas que alcancem os estudantes do
ensino fundamental e médio.
Tabagismo - Dependência a nicotina - Hábito de fumar
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IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO INTERPESSOAL
ENTRE
ENFERMEIROS
E
FAMILIARES
DE
CRIANÇAS INTERNADAS EM HOSPITAIS
Rose Murakami (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Claudinei José Gomes Campos (Orientador),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
O relacionamento interpessoal entre pais e enfermeiro
na assistência à criança hospitalizada é fundamental
para o processo de tratamento do paciente,
contribuindo para sua recuperação e qualidade de vida.
O objetivo da pesquisa foi identificar como o
relacionamento interpessoal entre o enfermeiro e o
familiar da criança internada poderia minimizar o
sofrimento proporcionado pela enfermidade, promover
a facilitação da realização de procedimentos
hospitalares e contribuir para a recuperação da criança.
A amostra foi composta por oito enfermeiros da
assistência direta a criança hospitalizada. O método
utilizado foi o clínico-qualitativo, com coleta de dados
feita por meio de entrevistas com roteiro de perguntas
semi-estruturadas. Os dados foram interpretados por
meio da técnica de análise de conteúdo temático. De
um modo geral os sujeitos entrevistados afirmaram que
o estado emocional da criança influencia na evolução
do seu quadro clínico e que a presença do
acompanhante causa impacto positivo, oferecendo uma
sensação de segurança e familiaridade. A criação de
um ambiente de acolhimento ao acompanhante e
parceria com o enfermeiro, no atendimento a criança,
pode proporcionar um pilar de sustentação e clima
emocional positivo para o desenvolvimento do cuidado
de enfermagem. O oferecimento de educação em
saúde ao acompanhante para o apoio na continuação
do cuidado domiciliar pós-alta também é fator relevante.
Criança hospitalizada - Assistência à criança - Cuidados de
enfermagem
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LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE PACIENTES
SUBMETIDOS À ELETROCONVULSOTERAPIA NO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP
Maitê Cruvinel Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq), Renata
Cruz Soares Azevedo, Amilton Junior Santos, Rosana
Ramos de Freitas, Tiago S. Andrade e Prof. Dr. Cláudio
Eduardo Muller Banzato (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A eletroconvulsoterapia (ECT) é uma alternativa
terapêutica em transtornos mentais graves. Esta
pesquisa objetiva delinear o perfil sócio-demográfico e
psiquiátrico dos pacientes submetidos à ECT no HCUnicamp, além de investigar efeitos indesejáveis e
resposta terapêutica. Foi realizada revisão de 167
prontuários e os dados foram compilados para análise
estatística pelo programa SSPS. As principais
hipóteses diagnósticas não excludentes foram
Depressão, Esquizofrenia e Transtorno Bipolar em,
respectivamente, 71%, 32,8% e 17,9% dos casos.
95,7% dos pacientes estavam em uso de
psicofármacos. Houve intercorrências durante o
procedimento em 71,8% dos casos: convulsão
incompleta (45,6% dos casos), arritmia transitória
(21%), convulsão prolongada (14%) e pico hipertensivo
(12,3%). No período imediato à ECT houve
intercorrências em 54,4%: confusão mental (24%),
amnésia (17%), cefaléia (16,6%) e alteração no sono
(8,7%) e tardias em 4,6%: confusão mental (7,7%) e
amnésia (5,3%). A resposta foi de melhora em 90.9%
dos casos, sem alteração em 7,7% e piora em 1,8%.
Os dados sugerem que a incidência de complicações
foi moderada e a resposta ao tratamento foi positiva na
maioria dos casos, reforçando a importância deste
método terapêutico no tratamento de pacientes com
transtorno mental grave.
Eletroconvulsoterapia - Casuística - Evolução

B0098

SURTO
DE
CAXUMBA
EM
ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS:
APECTOS
CLÍNICOS
E
EPIDEMIOLÓGICOS
Ana Flávia Bernardes de Sousa (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Prof. Dr. Edison Bueno (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A Parotidite Infecciosa, vulgo Caxumba, manifesta-se
por edema nas glândulas salivares, especialmente na
parótida, febre e cefaléia. Importantes complicações
ocorrem com relativa freqüência, como a orquite no
sexo masculino. A notificação não ser obrigatória e a
transmissão na fase assintomática justificam a
reincidência dos surtos, afetando majoritariamente
escolares e universitários, como no nosso objeto de
estudo; a infecção mostra-se mais severa na idade

adulta. A vacina SCR (sarampo, caxumba e rubéola),
com os três vírus na forma não infectante, é
administrada em duas doses nos primeiros anos de
vida desde 2004, novo calendário vacinal. O bloqueio
de susceptíveis é utilizado no combate ao surto, mas
torna-se parcialmente eficiente devido ao período de
transmissibilidade. Há maior segurança e eficácia na
imunização prévia da população. Efeitos colaterais são
raros e mínimos; apenas atentar para as contraindicações. O surto do ano de 2007 na cidade de
Campinas se configurou em ambiente universitário com
um total de 156 casos, estabelecido a partir da
notificação de três casos atendidos na rede pública de
saúde no mês de março; bloqueio vacinal nos Campus
iniciado em 29/03/2007. Falhas primárias (ausência ou
vacinação incorreta) são as principais causas das
ocorrências de surtos. A cobertura vacinal completa
torna-se o objetivo principal do nosso projeto.
Caxumba - Vacinação - Surtos em comunidades

B0099

RESSIGNIFICAÇÕES DE PAPÉIS EXERCIDOS NA
FAMÍLIA TAIS COMO RELATADAS POR HOMENS
SOB CUIDADOS ESPECIAIS NO PÓS-CIRÚRGICO
POR NEOPLASIA DE BEXIGA URINÁRIA E/OU DE
PRÓSTATA - UM ESTUDO CLÍNICO-QUALITATIVO
Lucas Augusto Monteiro de C. Trigo (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Egberto Ribeiro Turato
(Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
Esta pesquisa considerou as vivências do tratamento
clínico em homens portadores de neoplasia de bexiga
e/ou de próstata, que exige procedimentos cirúrgicos
invasivos e que trazem mudanças nas condições
cotidianas desses pacientes, com vivências emocionais
e psicossociais peculiares. Somam-se estigmas no
âmbito sócio-familiar devido ao uso de fraldas e
sondas, bem como o risco da impotência sexual. Foi
proposta uma discussão de ressignificações dos papéis
então exercidos em seu grupo familiar, tal como foram
relatadas por pacientes que sofreram cistectomia e/ou
prostatectomia, em atendimento nos serviços de
urologia do Hospital das Clínicas da Unicamp, com o
objetivo de conhecer o que novas experiências de vida
representam psicologicamente para esses sujeitos.
Partiu-se da hipótese de que, no pós-operatório, há
exposição de vulnerabilidades e fragilidades pessoais,
antes ocultadas por preconceitos psicoculturais da
sociedade machista. Usou-se o método clínicoqualitativo, com emprego da entrevista semidirigida de
questões abertas e amostra por saturação. No
tratamento dos dados, através de análise qualitativa do
conteúdo, emergiram as seguintes categorias: apreço à
atenção adicional e esclarecimentos por parte do
profissional da saúde, receio quanto à perda do
controle urinário, temores e tristeza quanto ao risco de
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impotência sexual, desenvolvimento de novas formas
de alcançar o prazer e a satisfação sexual.
Pesquisa qualitativa - Neoplasia de bexiga e próstata - Aspectos
psicológicos

B0100

REVISÃO DE CASOS DE ESCLERODERMIA
LOCALIZADA
NO
AMBULATÓRIO
DE
COLAGENOSES DO HC - UNICAMP
Israel Emiliano Pacheco (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Elemir Macedo de Souza (Orientador), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A esclerodermia localizada (EL) é uma doença de
etiologia não muito bem esclarecida, caracterizada por
acúmulo de colágeno nos tecidos mais superficiais do
corpo, e que afeta mais indivíduos do sexo feminino.
Pode ser dividida em 7 categorias: em Placa, em
Gotas, Linear, Segmentar, Disseminada, Profunda e
Panesclerótica da Infância. Alguns subtipos podem
acometer, além da pele, tecido subcutâneo, fáscia e
músculos, com seqüelas mais graves. É uma doença
de progressão lenta, cujas lesões na pele tendem a
permanecer por anos. O tratamento abranda o curso da
doença, mas geralmente permanecem seqüelas, como
a hiperpigmentação. O presente estudo busca avaliar a
incidência de casos de esclerodermia localizada no
ambulatório de colagenoses do Hospital de Clínicas da
Unicamp, comparando com o esperado pela literatura,
e por meio da análise dos prontuários dos pacientes,
traçar associações entre características individuais da
manifestação clínica da doença e parâmetros como
tempo de evolução e resposta ao tratamento.
Esclerodermia localizada - Hospitais universitários - Colagenoses

B0101

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE
UM
PROGRAMA
DE
RASTREAMENTO
DE
ESTREPTOCOCO DO GRUPO B NA GESTAÇÃO
Tássia Regina Yamanari (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Eliana Martorano Amaral (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
No CAISM (Centro de Atendimento Integral à Saúde da
Mulher)/UNICAMP, em 2007, iniciou-se a triagem
rotineira pré-natal para estreptococo do grupo B (EGB)
em gestantes entre 35-37 semanas, seguindo
recomendações internacionais. O resultado da cultura é
indicado para orientar profilaxia intra-parto naquelas
colonizadas (cultura positiva), mantendo-se uso de
antibiótico orientado por fatores de risco, como já havia
sido implantado, para as parturientes sem resultado de
cultura. O objetivo do projeto era avaliar o processo de
implementação do programa de triagem de colonização
por EGB materna para orientar profilaxia periparto. Para
isso, fizemos estudo de corte transversal de todas as
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gestantes com 34 semanas ou mais em
acompanhamento pré-natal no CAISM e dos casos de
infecção neonatal por EGB, ocorridos entre março de
2007 a junho de 2008. Foram identificadas 2.574
gestantes que realizaram consulta de pré-natal no
Caism acima de 34 semanas, de março/2007 a
junho/2008. Entre essas, apenas 547 gestantes
(21,2%) realizaram coleta de cultura para EGB. Não foi
observada tendência de aumento das coletas de EGB
durante o período estudado de implantação do
programa. O percentual médio de amostras positivas foi
9%. Os dados indicam necessidade de implantação de
estratégias para aumentar a adesão dos serviços ao
protocolo estabelecido. Os dados sobre evolução dos
casos de sepse neonatal e adequação de conduta nas
gestantes colonizadas estão sendo coletados e serão
apresentados posteriormente.
Estreptococo grupo B - Gestação - Rastreamento pré-natal

B0102

ENFERMAGEM
CAMPINEIRA:
MEMÓRIAS
E
PERSONALIDADES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ENFERMAGEM
Gislaine Cavalcante Raposo (Bolsista FAPESP) e
Profa. Dra. Eliete Maria Silva (Orientadora), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Fundamentado na concepção de que na história, temos
a oportunidade de verificar as mudanças e
transformações ocorridas, esse estudo, por meio de
depoimentos orais e análise de documentação, resgata
uma parcela da memória da enfermagem campineira
sob a ótica dos profissionais de enfermagem que
atuaram na Regional Campinas da Associação
Brasileira de Enfermagem. O documento mais antigo
sobre essa Regional encontrado foi um ofício de 1970 e
o mais recente datava de 1997. A leitura dos relatórios,
livros atas e depoimentos evidenciaram as
preocupações dos membros da associação, tais como:
a importância do recrutamento de sócios nas Seções e
Distritos, as reuniões tinham pouca participação dos
associados, a falta de trabalho em grupo e de sede
própria e as dificuldades em atingir os estudantes. De
1997 a 2003 nenhum documento foi encontrado. Em
2003 começaram as discussões para a reativação da
ABEn em Campinas, fato esse concretizado em 2007.
O conteúdo apreendido com a análise dos resultados,
evidenciou posicionamentos e sentimentos dos
profissionais da enfermagem que atuaram na ABEn
Campinas, nos permitindo compreender a recorrência
de algumas dificuldades e questões do trabalho
associativo, e o conhecimento de um passado recente
da profissão na realidade campineira.
Enfermagem - História da enfermagem - Associação
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AS
TERAPIAS
ALTERNATIVAS/
COMPLEMENTARES
SOB
O
OLHAR
DOS
ENFERMEIROS DOS CENTROS DE SAÚDE DE
CAMPINAS
Natália Amorim Ramos (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Eliete Maria Silva (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Observamos a inserção de práticas Terapêuticas
Alternativas Complementares (TAC), que visam a
atenção à saúde do indivíduo, na prevenção,
tratamento ou cura, tomando-o como corpo, mente e
espírito e não partes isoladas. Em Campinas há o uso
das práticas integrativas. O enfermeiro tem papel
relevante junto à comunidade, orientando e
esclarecendo quanto ao uso dessas práticas, por estar
em contato direto com a população. O presente estudo
contribui sobre o conhecimento e uso destas práticas
por enfermeiros na rede básica de saúde de Campinas,
visto que, não localizamos estudos nessa ótica.
Realizamos entrevistas com 10 enfermeiros, sendo
cinco praticantes de TAC e cinco não praticantes. A
maioria dos enfermeiros teve conhecimento das TAC
através da Secretaria de Saúde do Município, todos já
as utilizaram alguma vez na vida, relatam que surtiu
efeito e as indicam para os pacientes. Os enfermeiros
que atuam diretamente com as TAC tem uma melhor
fundamentação teórica e conhecimento sobre os
objetivos das mesmas, identificando a necessidade de
um olhar holístico para o individuo, a busca de
autonomia e a necessidade de estudo e divulgação
nesse campo de pesquisa. Os enfermeiros que não tem
atuação com as TAC tem conhecimento básico a
respeito, não tem interesse em aprofundar no assunto,
porém identificam os seus benefícios, vendo o seu uso
como melhora na qualidade de vida.
Terapias alternativas - Prática profissional - Saúde integral

B0104

HIPOGLICEMIA E CONTROLE DO DIABETES NA
ÓTICA DO PACIENTE NA ATENÇÃO BÁSICA
Patrícia Cristiane Hirata (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Eliete Maria Silva (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
O Diabetes Mellitus exige comportamentos especiais de
autocuidado para que a glicemia seja mantida dentro
dos parâmetros de normalidade. Embora o controle
metabólico adequado esteja associado a uma menor
incidência de complicações crônicas, o risco relativo de
hipoglicemia aumenta, podendo ser um fator limitante
na realização do tratamento. Objetivos: analisar as
percepções de diabéticos sobre a hipoglicemia e sua
relação com os cuidados e a tomada de medicamentos
no contexto familiar e social. Metodologia: pesquisa
exploratória e descritiva, realizada com 16 usuários do
Centro de Saúde de Sousas e análise de discurso

como método de análise. Resultados: um número
significativo de usuários desconhece o seu tipo de
diabetes, não reconhece o exame de hemoglobina
glicosilada como parâmetro para controle, já necessitou
de ajuda durante um episódio de hipoglicemia não
relatando influência na tomada do medicamento e
menciona a alimentação como principal cuidado com o
diabetes.
Considerações:
foi
relevante
o
desconhecimento pelos usuários das consequências de
uma glicemia alterada e de outros comportamentos de
autocuidado além da alimentação, demonstrando pouca
autonomia em relação ao seu tratamento, denotando a
complexidade envolvida no controle do DM e possíveis
falhas no acompanhamento da equipe de saúde.
Hipoglicemia - Diabetes mellitus - Cuidados de saúde

B0105

AVALIAÇÃO DA MELHORA DA QUALIDADE DE
VIDA EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA
DE FOBI-CAPELLA
Lucas Fiore (Bolsista PIBIC/CNPq), Adriana C. Russo,
Caio Fiore e Prof. Dr. Elinton Adami Chaim
(Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
A cirurgia bariátrica tem sido indicada no tratamento da
obesidade mórbida, tanto para a redução como para a
manutenção do peso ideal. O objetivo deste estudo foi
investigar se existe melhora na qualidade de vida dos
pacientes submetidos à cirurgia de Fobi-Capella (Bypass gástrico associado à Y de Roux) . Trata-se de um
estudo transversal, com coleta de dados primários,
desenvolvido no Ambulatório de Gastrocirurgia do
Hospital das Clínicas da Unicamp. Foram entrevistados
105 pacientes em pós-operatório mediante a aplicação
dos questionários BAROS e SF-36, ambos validados
cientificamente. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética da Unicamp, seguindo todos os procedimentos
necessários. No tocante à caracterização da população,
verificou-se prevalência do sexo feminino. Para fins de
análise foram selecionados os pacientes com mais de 6
meses de cirurgia e verificou-se melhora da auto-estima
da maioria do seguimento estudado, com maior
capacidade na participação de atividades e melhor
relacionamento social. Todos referiram que a própria
saúde é no mínimo boa após a cirurgia. Conclui-se que
os entrevistados submetidos à cirurgia de Fobi-Capella
apresentaram melhora na qualidade de vida.
Cirurgia bariátrica - Qualidade de vida - Obesidade

B0106
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PERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEA EM
PACIENTES
CIRRÓTICOS:
ANÁLISE
MULTIVARIADA DE PARÂMETROS CLÍNICOLABORATORIAIS
RELACIONADOS
À
MORTALIDADE NESTA CONDIÇÃO CLÍNICA
Rafael Dias Lópes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Elza Cotrim Soares (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A ocorrência de peritonite bacteriana espontânea
(PBE) aumenta a morbi-mortalidade em indivíduos com
cirrose hepática. Objetivos: Análise dos episódios de
PBE em portadores de cirrose hepática atendidos no
Hospital das Clínicas da Unicamp, estudo da sobrevida
e dos fatores de risco para o óbito. Método: Das
internações de pacientes com cirrose hepática,
referentes ao período de 2003 a 2007, foram
selecionados os pacientes que apresentaram critérios
para o diagnóstico de PBE, investigando-se entre
outras informações, os escores Child e MELD, a curva
de sobrevida dos pacientes, evolução para o óbito e
fatores de risco para este evento. Análise estatística
realizada: testes Qui-Quadrado, exato de Fisher e
Mann-Whitney. A análise de regressão logística, com
modelos uni e multivariados, e análise de regressão de
Cox foram aplicados. Resultados: De 1104 internações
pesquisadas, foram encontradas 57 episódios de PBE
(5,16%), com 14 delas evoluindo para o óbito (24,5%).
Foi possível isolar os agentes etiológicos em 29
internações (50,8%) predominando entre estes E. coli
e Klebsiela pneumoniae. Tiveram associação
significante com o óbito: MELD entre 1-25 (p<0,049),
creatinina > 1,2 (p<0,005). Conclusão: A PBE
aumentou a mortalidade em pacientes cirróticos
internados, sugerindo a necessidade de maior atenção
a este grupo de indivíduos, e reavaliação contínua dos
protocolos de tratamento.
Peritonite bacteriana espontânea - Cirrose hepática - Mortalidade

B0107

FLUXO DE ENCAMINHAMENTO, PERFIL CLÍNICO E
EVOLUTIVO DE CANDIDATOS A DOADORES DE
SANGUE COM SOROLOGIA REAGENTE PARA
DOENÇA DE CHAGAS IDENTIFICADOS NO
HEMOCENTRO/UNICAMP/CAMPINAS/SP
Juliana Faleiros Garcia (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Eros Antonio de Almeida (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A doença de Chagas é causada pelo protozoário
Trypanossoma cruzi e tem como segunda principal
forma de transmissão a transfusional, a qual já foi
responsável por 8 a 18% dos casos. O Hemocentro da
UNICAMP tem um importante papel na triagem de
candidatos a doadores de sangue, através da
realização do teste ELISA para Chagas. Os pacientes
com sorologia positiva são encaminhados para o
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GEDoCh, ambulatório do Hospital de Clínicas que é
referência no tratamento de chagásicos. O presente
estudo analisa esse fluxo de pacientes no período de
01/01/2005 a 30/06/2007. A freqüência de sorologia
reagente para Doença de Chagas encontrada no
Hemocentro foi de aproximadamente 0,6% dos
candidatos a doadores de sangue. Será verificado se
os mesmos procuraram o serviço do GEDoCh para
acompanhamento através de consulta em um sistema
eletrônico. Dos que o tiverem feito, serão analisados os
prontuários para coletar informações, como algumas
variáveis (sexo, idade, cor, naturalidade e procedência)
e os perfis clínico e evolutivo da doença nesses
indivíduos, as quais serão utilizadas para análise
estatística.
Doença de Chagas transfusional - Prontuários - Fluxo de
encaminhamento

B0108

INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS EM MULHERES QUE
SOBREVIVERAM AO CÂNCER DE MAMA
Elen Falcochio Coura (Bolsista PIBIC/CNPq), Luis
Otávio Zanatta Saraian,
Carlos Rivoredo, Ellen
Elizabeth Hardy e Profa. Dra. Fátima Aparecida
Böttcher Luiz (Orientadora), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
Os recentes avanços da oncologia têm aumentado o
número de sobreviventes de neoplasia. Sendo uma
aquisição recente da medicina moderna, os dados da
literatura sobre o assunto são ainda incipientes. A
extensão da sobrevida dos acometidos de neoplasia,
em especial de câncer mamário, gera um amplo campo
de incertezas e discussões acerca das conseqüências
do tratamento, sobre a qualidade de vida, a
possibilidade de recidivas e a manifestação de um
segundo tumor. Este trabalho objetiva determinar quais
as intercorrências clínicas que acometem as
sobreviventes do câncer de mama e suas relações com
o tratamento recebido, idade, estadio clínico e
características biológicas do tumor. Para tanto, estão
sendo revisados os prontuários de mulheres com
menos de sessenta anos, acometidas por carcinoma
ductal invasivo de mama e que tenham sobrevida
superior a cinco anos. Os dados obtidos são
compilados em formulários escritos, repassados em
formulário pré-testado, digitalizados no programa
Epiinfo e, posteriormente, analisados estatisticamente
para estabelecer a freqüência de eventos segundo as
variáveis mencionadas. Pretendem-se estabelecer
perfis de intercorrências clínicas em função das
características do tumor e do tratamento preconizado,
fornecendo subsídios para prevenção de sequelas, de
recidivas a longo prazo e de manifestação de tumores
primários subsequentes.
Câncer de mama - Sobrevida - Intecorrências
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AVALIAÇÃO DA VIA DE PARTO E MÉTODOS DE
PREPARO CERVICAL/ MÉTODOS DE INDUÇÃO
NAS MULHERES SUBMETIDAS À INDUÇÃO DE
PARTO NO CAISM/UNICAMP
José Armando Zampar Cortez (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Fernanda Garanhani de Castro Surita
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
Com objetivo de conhecer a porcentagem de partos
induzidos e qual tipo de preparo de colo/indução
utilizados, e o desfecho desses casos (via de parto),
será realizado um estudo do tipo caso-controle
analisando-se prontuários e coletando dados em fichas
pré-codificadas, criadas para este fim. Os casos serão
selecionados através de busca ativa de mulheres
admitidas e/ou internadas no CAISM – UNICAMP para
indução de parto e os controles com trabalho de parto
iniciado espontaneamente, selecionados a partir do
caso índice. Também serão estudados resultados
maternos e perinatais e características obstétricas
desses grupos, comparando-se o grupo com parto
induzido com o outro de trabalho de parto iniciado
espontaneamente. Cada um desses terá tamanho
amostral de 75 indivíduos. O período do estudo será
aquele necessário para incluirmos 75 mulheres por
grupo estimado em 5 a 6 meses. Estudo já aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa do DTG/CAISM e
início da coleta de dados prevista para junho/2009.
Para a análise dos resultados, inicialmente será
realizada análise descritiva, com cálculos de médias e
desvios-padrão para variáveis contínuas como idade
materna, paridade e idade gestacional. Qui-quadrado e
teste t Student para a comparação dos grupos.
Indução de parto - Preparo de colo - Métodos de indução
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ANÁLISE MORFOMÉTRICA DOS VENTRÍCULOS
LATERAIS DO CÉREBRO HUMANO: COMPARAÇÃO
ENTRE
CONTROLES
E
PACIENTES
COM
EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL MESIAL
Luciane Lie Ikeda (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Fernando Cendes (Orientador), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
A epilepsia é um dos problemas neurológicos mais
prevalentes: estima-se que um por cento da população
mundial tenha epilepsia aos 20 anos de idade. Essa se
define por uma descarga ocasional, anormal, localizada
na substância cinzenta, que é acompanhada de
alterações perceptíveis para o paciente ou para um
observador.
Após
levantamentos
bibliográficos,
percebemos uma relação de assimetrias ventriculares
com patologias do sistema nervoso central, mas pouca
abordagem das mesmas com epilepsia. Nesse trabalho

utilizaremos um programa de segmentação semiautomática de imagens em ressonância magnética.
Após a segmentação de cada imagem utilizando um
software, iremos comparar o lado esquerdo e direito
dos ventrículos laterais, em forma, volume e
intensidade de contraste para medição de assimetrias
não patológicas. Posteriormente obteremos valores de
média, mediana e desvios padrão, que servirão como
valores de referência para estudos de doenças
cerebrais, podendo resultar em parâmetros de controle
para patologias neurológicas. Em uma segunda etapa,
segmentaremos os grupos patológicos. Após a
obtenção de um gráfico dos grupos controles e
patológicos, faremos uma análise comparativa.
Podemos assim obter possíveis parâmetros anatômicos
dos ventrículos laterais, podendo auxiliar no critério
diagnóstico para epilepsia do lobo temporal mesial.
Ventrículos laterais - Epilepsia do lobo temporal - Morfometria
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ANÁLISE DA EXPRESSÃO DOS GENES FAK E
ARHGAP21 EM MIELODISPLASIA
Bruna Fernandes Mendes Silva (Bolsista PIBIC/CNPq),
João Agostinho Machado Neto, Mariana Lazarini,
Fabiola Traina e Prof. Dr. Fernando Ferreira Costa
(Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
As síndromes mielodisplásicas (SMDs) são distúrbios
clonais da medula óssea caracterizados por
hematopoiese ineficaz e risco de evolução para
leucemia mielóide aguda (LMA). As classificações
usadas atualmente para SMDs são: FAB, WHO e IPSS,
que identificam pacientes de baixo risco e alto risco,
com diferente sobrevida e risco de evolução para LMA.
O mecanismo fisiopatológico responsável pela
progressão de doença e transformação leucêmica das
SMDs ainda não é totalmente esclarecido. Alterações
na expressão de proteínas envolvidas em vias de
sinalização celular que participam do controle da
apoptose e proliferação celular podem contribuir para a
leucemogênese. Já se sabe que alterações na
expressão da proteína FAK (Focal Adhesion Kinase)
estão diretamente relacionadas a processos como
motilidade celular, capacidade de invasão, proliferação
e apoptose. O gene ARHGAP21 também está
hiperexpresso nas células de leucemia, e a proteína
ARHGAP21 associa-se com a FAK. Neste projeto, foi
realizada a investigação da expressão gênica de FAK e
ARHGAP21 em células hematopoiéticas de indivíduos
normais e de pacientes com diagnóstico de SMD,
através da técnica de RT-PCR em tempo real. Foi
observado que em pacientes com SMD de baixo risco
37
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há uma tendência no aumento da expressão de FAK
em relação aos doadores normais, ao passo que a
expressão de ARHGAP21 em pacientes com SMD está
aumentada.
Mielodisplasia - FAK - ARHGAP21
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NEUROSSÍFILIS – PADRONIZAÇÃO DE TÉCNICA
MOLECULAR – PCR PARA IDENTIFICAÇÃO DE
PROCESSO INFECCIOSO EM SISTEMA NERVOSO
CENTRAL EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE
SÍFILIS ATRAVÉS DE EXAME CONFIRMATÓRIO –
TPHA
Marina Koutsodontis Machado Alvim (Bolsista
SAE/UNICAMP), Vanessa A. M. Hashimoto, Ângela
Maria de Assis, Maria H. P. Pavan e Prof. Dr. Francisco
Hideo Aoki (Orientador), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
A neurossífilis deve ser pesquisada em todo paciente
com suspeita de infecção pelo Treponema pallidum. O
exame mais utilizado é o VDRL no líquor que, apesar
de bastante específico, não apresenta boa
sensibilidade sendo comuns resultados falsos
negativos, não permitindo o descarte da hipótese
diagnóstica em resultados não reagentes. Assim,
utiliza-se também o TPHA e dados inespecíficos
(pleocitose, concentração protéica elevada e glicose
diminuída) no LCR. Essas dificuldades diagnósticas
incentivaram a busca de novos métodos, sendo o PCR
uma técnica promissora devido sua alta sensibilidade e
especificidade, principalmente em locais com poucos
exemplares da bactéria, como o líquor. O objetivo
principal é utilizar esta técnica no LCR de pacientes do
HC-UNICAMP
com
suspeita
de
neurossífilis,
comparando-o com os testes habitualmente utilizados
(VDRL e TPHA) além de realizar um estudo clínicoepidemiológico-laboratorial
de
pacientes
com
neurolues. Até o momento, 109 amostras de LCR foram
identificadas, sendo que destas, 59 pacientes foram
submetidos a exames diagnósticos para sífilis, no líquor
ou no sangue. Alterações liquóricas (celularidade ou
proteínas elevadas) foram encontradas em 21
pacientes e somente 2 tinham TPHA e VDRL liquóricos
reagentes, demonstrando a baixa sensibilidade dos
testes convencionais. No momento a pesquisa do
treponema pela técnica de PCR está sendo realizada
nos LCR que apresentaram alterações.
Neurossífilis - Pcr - Líquor
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CO-INFECÇÃO HIV/SÍFILIS : ESTUDO DE 282
PACIENTES DO HC-UNICAMP DE 1996 A 2006 E
PADRONIZAÇÃO DE TÉCNICA DE PCR PARA
SÍFILIS
Vanessa Akemi Moromizato Hashimoto (Bolsista
PIBIC/CNPq), Maria Helena Postal Pavan, Marina K. M.
Alvim e Prof. Dr. Francisco Hideo Aoki (Orientador),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Introdução: A co-infecção sífilis e HIV é muito
freqüente, ocorrendo cerca de 12 milhões de casos por
ano. É incerto se a clínica, progressão, agressividade e
a interpretação dos testes diagnósticos da sífilis são
diferentes neste grupo. Objetivos: realizar uma análise
clínico-epidemiológica-laboratorial
da
co-infecção
sífilis/HIV e desenvolver um método de diagnóstico
molecular da sífilis pela técnica de PCR no Brasil.
Metodologia: Foram avaliados 249 pacientes maiores
que 18 anos infectados pelo HIV e com o TPHA
reagente, no período de 1996 a 2006. Resultados:
69,5% eram do sexo masculino, 71,8 % brancos,
apenas 34,8% eram casados ou amasiados, idade
média de 38 anos, 61,4% apresentavam VDRL=0
(grupo A), 21,4% apresentaram VDRL 1-4 (grupo B) e
em 17,2% o VDRL>= 8 (grupo C). A média de CD4 e a
porcentagem dos pacientes que receberam tratamento
com Penicilina benzatina foram, respectivamente, no
grupo A 260 cel/mm³ e 5,4%, no grupo B 258,5 cel/mm³
e 13,4% e no grupo C 315 cel/mm³ e 67,4%. (tirar
CD4???) Discussão: O comportamento sorológico dos
testes treponêmicos e não treponemicos nos coinfectados podem gerar dificuldades no diagnóstico e
tratamento desses pacientes.
Sífilis - HIV - Testes treponêmicos
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ESTUDO
CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO
COMPARATIVO DOS CASOS DE DENGUE EM
SUMARÉ NOS ANOS 1997, 2002-2003, 2005 E 20062007
Vinicius Citelli Ribeiro (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Francisco Hideo Aoki (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Objetivos: Evidenciar as alterações clínicas mais
relevantes que norteiam o diagnóstico da dengue,
observando sua prevalência nos casos da cidade de
Sumaré e determinar as regiões de maior incidência
nas epidemias entre os anos de 1997-2007.
Metodologia: Será realizado um estudo individuado,
observacional e longitudinal do tipo coorte retrospectivo
com dados de fichas de notificação compulsória de
pacientes positivos para DENGUE em Sumaré nos
anos 1997, 2002-2003, 2005 e 2006-2007. Resultados
e
Conclusões:
Análise
parcial
(3045
de
aproximadamente 5000 casos). Quanto ao ano de
ocorrência dos casos: 1997 (1,8%), 2002 (8,2%), 2003

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
(3,7%), 2005 (1,3%), 2006 (11%) e 2007
(preenchimento parcial) (74%). Quanto a prevalência
dos sintomas: febre (97%), cefaléia (92,8%), mialgia
(86%), prostração (84,1%), dor retro-orbitária (76,3%),
náusea e vômitos (67,6%), artralgia (66,5%), exantema
(40,8%) e diarréia (34,9%). Sete sintomas apresentam
prevalência
maior
que
50%.
Manifestações
hemorrágicas apareceram em 11,9% dos casos.
Registraram-se casos de 154 bairros de Sumaré. Os
mais incidentes são: Jd. Nova Terra (8,1%), Jd. São
Judas I e II (7,6%), Jd. Bom Retiro (7,5%), Pq. Das
Nações (5,4%), Bandeirantes (5%) e Jd. Denadai
(4,5%). Apenas seis bairros somam 38,1% dos casos.
Dengue - Epidemiologia - Epidemia
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA CLÍNICA AMPLIADA
NA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRESTADA AOS
USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E
TREINAMENTO DE DOENÇAS SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS E AIDS DE SÃO PAULO (CRTDST-AIDS-SP) A PARTIR DA PERSPECTIVA DO
USUÁRIO
Natália Baliani de Biagi (Bolsista FAPESP), Carlos
Alberto Gama Pinto e Prof. Dr. Gastão Wagner de
Souza Campos (Orientador), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
Em 2000, foi implantado o arranjo institucional de
Equipes de Referência no Ambulatório do Centro de
Referência e Treinamento de Doenças Sexualmente
Transmissíveis e Síndrome de Imunodeficiência
Adquirida de São Paulo (CRT-DST-AIDS-SP), com a
hipótese de que favoreceria a ampliação da clínica –
reconhecendo-se de forma mais efetiva os
componentes biológicos, subjetivos e sociais que
interferem no processo saúde-doença-intervenção – e
estimularia coeficientes de vínculo mais adequados
entre as equipes de saúde e cada usuário concreto.
Nossa proposta foi investigar o impacto dessa mudança
sob a perspectiva do usuário, por meio da avaliação
das características de satisfação com a atenção e o
serviço, percepção de vínculo, de cuidado humanizado
e de adesão ao tratamento e ganhos em autonomia na
condução de seu projeto terapêutico. Para a obtenção
de dados, aplicamos entrevista estruturada em 350
usuários na etapa quantitativa e analisamos as
informações com o EpiInfo6. Para os dados
qualitativos, foi realizado um grupo focal com 5
usuários. Este projeto contribui com um outro maior
(Processo FAPESP 2006/61410-8), visto sua extensão
e complexidade metodológica.
Clínica ampliada - Profissional de referência - Projeto terapêutico
singular
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ASSOCIAÇÃO ENTRE DISGENESIA GONADAL COM
OU SEM FENÓTIPO DE SÍNDROME DE TURNER,
PRESENÇA DE CROMOSSOMO Y E TUMOR
GONADAL
Beatriz Amstalden Barros (Bolsista PIBIC/CNPq e
FAPESP) e Prof. Dr. Gil Guerra Júnior (Orientador),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A freqüência de tumores gonadais é maior em
pacientes com gônadas disgenéticas e cromossomo Y
(íntegro ou não). Objetivo: verificar a freqüência de
tumores gonadais em pacientes com disgenesia
gonadal com ou sem síndrome de Turner (ST) e
presença de cromossomo Y. De 260 casos de ST
diagnosticados, 6 apresentavam mosaicismo contendo
Y íntegro, 20 casos cromossomo marcador, 3 casos
cromossomo em anel de origem indefinida e 73 casos
cariótipo 45,X e cromatina X negativa. Em 96 casos foi
realizada pesquisa molecular com sondas específicas
para seqüências de DNA do cromossomo Y (SRY,
TSPY e DYZ3). Foram avaliados 9 casos de disgenesia
gonadal pura XY (DGP XY), nos quais foi seqüenciado
o gene SRY. Nos casos de ST com Y e de DGP XY
realizou-se
gonadectomia
bilateral
e
estudo
anatomopatológico. Dos 96 casos de ST avaliados para
seqüências moleculares de Y, 10 foram positivos (5/20
com marcador, 2/3 com anel e 3/76 com 45,X). Estes,
somados com os 6 de mosaicismo e Y integro
totalizaram 16 casos. As 32 gônadas não apresentaram
neoplasia gonadal. Dos 9 casos de DGP XY, 7
apresentaram alterações moleculares no SRY, 6 casos
sem tumor, 1 com gonadoblastoma à direita, 1 bilateral
e 1 com disgerminoma bilateral. Portanto, os tumores
gonadais foram observados apenas nos casos de DGP
XY (3/9) e não nos de ST com Y íntegro ou não (0/16).
Disgenesia gonadal - Cromossomo y - Gonadoblastoma

B0117

AVALIAÇÃO DOS FATORES ASSOCIADOS AO
TRABALHO DE PARTO E VIA DE PARTO SOBRE A
MORBIDADE
MATERNA
E
PERINATAL DE
GESTANTES INFECTADAS PELO HIV
Camila Sunaitis Donini (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Helaine Maria Besteti Pires Mayer Milane
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
O objetivo desse trabalho foi avaliar a influência das
características de trabalho de parto e parto na
morbidade
puerperal
em
gestantes
HIV+
acompanhadas no CAISM entre 2000 e 2007; foi
realizado estudo observacional e retrospectivo de 245
gestantes; foram avaliadas variáveis epidemiológicas,
clínicas, obstétricas e de morbidade materna, a partir
da revisão de prontuários e com os dados inseridos em
um programa EPIINFO. A correlação entre morbidade
puerperal e fatores associados ficou prejudicada pela
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baixa ocorrência de morbidade: 3 casos (1,2%) de ITU,
4 casos (1,6%) de infecção de ferida cirúrgica, 1 caso
(0,4%) de pneumonia, 2 casos (0,8%) de endometrite e
1 caso (0,4%) de febre de sítio desconhecido. Apenas 5
pacientes necessitaram internação (2%), e 8 (3,3%)
fizeram uso de antibioticoterapia ( 2 (0,81%) com
cultura positiva). Todos os casos após cesárea, não
havendo correlação com uso de TARV, contagem de
CD4 ou complicações no parto. Observamos apenas
casos leves sem nenhum caso de morbidade puerperal
maior (sepse, anemia com necessidade de transfusão e
morte). Os resultados obtidos permitem concluir que a
freqüência de morbidade puerperal em mulheres HIV +
é baixa, mesmo após parto cesárea.
Morbidade puerperal - HIV - Gestação
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS
E TRANSMISSÃO VERTICAL EM GESTANTES
PORTADORAS DE HEPATITE B
Michelle da Silva Rocha (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Helaine Maria Besteti Pires Mayer Milane
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
A hepatite B é uma doença infecciosa de origem viral
que está entre as principais infecções que apresentam
transmissão vertical e que são passíveis de prevenção.
A transmissão vertical (TV) representa a principal via de
disseminação do VHB, o que reforça a importância da
triagem pré-natal (PN) para que seja realizada
adequada imunoprofilaxia neonatal. Essas medidas
podem não ser totalmente eficazes em pacientes com
alta carga viral (presença do HbeAg). O objetivo desse
trabalho foi analisar as características clínicas,
epidemiológicas e a TV em gestantes portadoras de
hepatite B, através de um estudo observacional
retrospectivo.
Foi
realizado
um
levantamento
informatizado das pacientes que realizaram PN no
CAISM e, a partir dessa lista, foi realizado o
levantamento sorológico e identificação das HbSAg
positivo. Para esses casos foi realizado um
levantamento de dados clínicos, epidemiológicos,
laboratoriais e da infecção neonatal, além da realização
das medidas imunoprofiláticas nos recém-nascidos
(RNs). Até fevereiro de 2009 foram analisadas 3058
sorologias, das quais 21 apresentaram HbSAg positivo
durante PN, entre 2000 a 05/2005 ( proporção de casos
de 0,7%), sendo a maioria não portadora do HbeAg,
fator mais importante na TV. Com a finalização dos
dados e busca ativa dos RNs esperamos estudar de
maneira mais adequada os fatores associados à TV.
Hepatite B - Gestação - Transmissão vertical
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PRESENÇA DE TOXOPLASMOSE AGUDA E
AVALIAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL EM
GESTANTES ATENDIDAS NO CAISM/UNICAMP NO
PERÍODO DE 2005 A 2008
Thaís Helena Moreira Passos (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Helaine Maria Besteti Pires Mayer Milane
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
A toxoplasmose é uma doença que pode ser
transmitida verticalmente e pode levar a sequelas para
a criança. Os testes sorológicos são sensíveis e há
dificuldade em determinação da infecção aguda. Este
estudo observacional retrospectivo teve como objetivo
analisar a proporção de casos de provável infecção
recente nas gestantes atendidas no Pré-Natal do
CAISM/UNICAMP
entre
01/2005
e
12/2008,
correlacionando os diferentes métodos diagnósticos
laboratoriais e a infecção fetal. Na avaliação parcial de
1732 pacientes, 970 fizeram sorologia no serviço:
identificamos 24 casos suspeitos de infecção recente
(2,47%  IgM+ ou suspeito e IgG+). Destes, apenas 16
realizaram teste de avidez, sendo que em 12 foi
afastada infecção aguda, em 10 casos a idade
gestacional era avançada, não podendo ser afastada
infecção recente; 2 fizeram profilaxia com espiramicina
e os dados dos outro 8 casos estão em confirmação.
Dos 12 restantes, 4 casos apresentaram avidez baixa
(suspeita de infecção recente), com manutenção da
profilaxia e 1 apresentou soroconversão; 2 realizaram
punção com PCR negativo, e o outro evoluiu para óbito
intrauterino por agenesia renal. Concluímos que há
ainda dificuldade no diagnóstico de infecção aguda,
mas ainda necessitamos de mais dados para melhor
correlacionar os métodos diagnósticos laboratoriais
com suspeita de infecção recente na mãe e a infecção
fetal.
Toxoplasmose - Gestação - Transmissão vertical
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AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO DE HEMOGLOBINA
DOS RETICULÓCITOS EM PACIENTES COM
ANEMIA RENAL E SUA RELAÇÃO COM NÍVEIS DE
ERITROPOETINA E ATIVIDADE INFLAMATÓRIA
Lucas Plotegher (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Helena Zerlotti Wolf Grotto (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A anemia é uma condição freqüentemente encontrada
em pacientes portadores de doença renal crônica
(DRC) em diversos estadios. Esse quadro é causado
por uma deficiência relativa de eritropoetina (EPO)
devido à destruição das células intersticiais
peritubulares. A eritropoiese ferro-deficiente no paciente
renal nem sempre é facilmente detectada. O conteúdo
de Hb dos reticulócitos (Ret-He) tem sido proposto
como um bom indicador da deficiência precoce de ferro
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e foi observado anteriormente que pode apresentar
valores reduzidos nos pacientes renais. Assim, esse
trabalho tem como objetivo avaliar a possível
participação
de
dois
fatores
no
grau
de
hemoglobinização dos reticulócitos em pacientes
renais: atividade inflamatória (determinação da Proteína
C-Reativa) e nível de EPO. O trabalho está em
andamento e os resultados apresentados são
preliminares. Foram analisados até o momento 136
pacientes com DRC, sendo que 35 homens e 31
mulheres apresentaram anemia. Desses 66 indivíduos
30 mostraram valores de ferro sérico, saturação de
transferrina e/ou receptor solúvel da transferrina
compatíveis com eritropoiese deficiente de ferro. A
mediana dos valores de Ret-He no grupo renal foi de
35,8 pg (22,0- 45,5) e do grupo controle (n=26) foi 35,8
pg (32,5-37,7). A casuística ainda não está completa e
as determinações laboratorias estão em andamento, o
que não nos permite fazer uma análise dos dados
nesse momento.
Eritropoiese - Metabolismo do ferro - Reticulócitos
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SAÚDE AUDITIVA DE ALUNOS DO ENSINO
INFANTIL
Marina Padovan (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra.
Helenice Yemi Nakamura (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Para que ocorra o pleno desenvolvimento da linguagem
oral e escrita é importante a integridade do sistema
auditivo e uma boa relação sinal-ruído no ambiente
escolar. Uma vez que deve ser preservada a
inteligibilidade de fala não interferindo na troca de
conhecimentos. O estudo teve como objetivos conhecer
os conceitos que as crianças tem sobre a audição;
trocar informações sobre o tema de forma lúdica e
estruturada e observar o ambiente acústico da escola
pesquisada. Os sujeitos do estudo são crianças da
educação infantil de uma Escola Municipal de
Educação Infantil (EMEI) localizada no Distrito de Barão
Geraldo, Campinas- SP. Foi realizada entrevista
coletiva seguida da proposta a confecção de um
desenho para avaliar o conceito das crianças sobre o
tema. Na seqüência houve a intervenção sobre
conceitos e cuidados da audição. Para conhecer o
ambiente acústico foi utilizado um decibilímetro (897 Simpson). Dos sujeitos avaliados, 72% referem que
ouvimos com o ouvido, com um caracol, com tudo o
que temos na cabeça demonstrando o conhecimento
que possuem sobre a audição. É estabelecido como
nível de conforto acústico de salas de aula 40 e 50
dB(A) (ABNT 10.152), encontramos na escola de 55 a
65dB sem crianças e com crianças de 76 a 82dB. Os
resultados obtidos estão acima do permitido o que pode
comprometer a saúde no ambiente escolar.
Audição - Educação infantil - Promoção da saúde
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SAÚDE AUDITIVA: ATUAÇÃO EM UMA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE
Rogers Danilo Katsuki Bonaldo (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Profa. Dra. Helenice Yemi Nakamura (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A perda auditiva pode debilitar a qualidade de vida dos
sujeitos. Ações em saúde são estratégias que permitem
aos sujeitos adquirirem as informações de forma
significativa, ampliando e norteando suas escolhas,
possibilitando-lhes ser agente de saúde. Este trabalho
versa sobre uma experiência educativa em saúde
auditiva no interior de SP, em um Centro de Saúde
(CS), pautada nas políticas de promoção da saúde e
política nacional de atenção à saúde auditiva de 2004.
Entrevistamos 50 sujeitos, de ambos os sexos, com
média de idade de 42,5 anos, a maioria do sexo
feminino (68%). Destes, 42% referiram exposição tanto
no trabalho como no lazer a agentes potencialmente
prejudiciais à audição. Através do método da analise do
conteúdo das falas dos sujeitos em relação às
concepções de saúde e audição, percebemos que o
entendimento do conceito saúde é ampliado,
caracterizando-se como bio-pisco-social; a audição foi
entendida como um sentido importante para a
comunicação e para vida, situando-se na esfera social
e afetiva dos sujeitos, também foi enfatizado a
importância do cuidado com esse sentido. O trabalho
permitiu o fluxo natural das informações entre os
saberes popular e acadêmico. Dessa maneira,
oportunizou-se discutir dúvidas e crenças sobre o
assunto, proporcionando a co-construção (influência
recíproca entre quem pergunta e quem responde) do
conhecimento sobre saúde auditiva.
Atenção à saúde - Audição - Promoção de saúde

B0123

TRANSPORTE INTERINSTITUCIONAL NEONATAL:
VISÃO DO ENFERMEIRO
Natalia de Godoy Ferro (Bolsista PIBIC/CNPq), Elenice
Valentim Carmona e Profa. Dra. Ianê Nogueira do Vale
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
O objetivo deste estudo é descrever as condições de
transporte neonatal interinstitucional, em duas unidades
de terapia intensiva neonatais, de dois hospitais-escola
da região metropolitana de Campinas. Métodos: estudo
descritivo, realizado com todos os enfermeiros que
foram entrevistados no período de novembro e
dezembro de 2008 e responderam questionário
contendo questões fechadas e abertas. Para análise
dos dados utilizou-se técnicas da estatística descritiva
(freqüência absoluta e relativa). Para as questões
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abertas, análise de conteúdo. Resultados: A maioria
entrevistada é mulher com experiência na área. Quanto
ao veículo, há adequação da maioria dos itens,
sugerindo necessidade de manutenção mais rigorosa
para evitar falhas e melhora da iluminação. Material de
oxigenoterapia: estão presentes, com exceção do
ventilador mecânico com umidificador. Monitorização: A
maioria afirma não haver monitor cardíaco nem fitas
para controle glicêmico. Suporte: deixa dúvidas em
relação a alguns itens. Composição da equipe:
adequada, embora necessite de treinamento específico.
Conclusões: de acordo com os resultados obtidos e
recomendações da literatura, há necessidade de
investir no preparo da equipe e na manutenção do
veículo.
Transporte neonatal - Enfermagem - Neonatologia

B0124

SOBREVIDA DO RECEPTOR DE FÍGADO DE
ACORDO COM ÍNDICE DE RISCO DO DOADOR
(IRD): ANÁLISE PROSPECTIVA DE DOADORES
CADAVÉRICOS OPO-HC-UNICAMP E DE SEUS
RECEPTORES
Patrícia Kajikawa (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Ilka de Fátima Santana Ferreira Boin (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A fim de diminuir a mortalidade durante a fila de espera
por um fígado de doador cadavérico, equipes de
transplantes aceitam doadores em condições não
ideais, chamados marginais. Em 2006, foi publicado um
índice de risco do doador (IRD) baseado em dados
como idade, raça, altura, causa da morte encefálica,
ocorrência ou não de parada cardiorespiratória,
bipartição do órgão e tempo de isquemia. O escore
possibilita uma análise objetiva e padronizada do
doador, bem como possível relação com sobrevida do
receptor. Com os transplantes realizados no HCUnicamp no período de abril de 2008 a abril de 2009,
coletamos dados dos doadores, e receptores foram
seguidos por pelo menos 3 meses com o objetivo de
avaliar estatisticamente a sobrevida do receptor de
acordo com IRD em nosso Serviço. Como resultado
parcial da análise de 45 transplantes, temos que: 9%
dos transplantes tiveram doadores de baixo risco (IRD<
1,0), 80% dos doadores eram de risco intermediário
(1,0< IRD< 2,0) e 11% de alto risco (IRD >2,0). Sobre a
associação sobrevida do receptor e IRD, tivemos que a
taxa de mortalidade do receptor de transplantes com
doadores de baixo, intermediário e alto risco foi,
respectivamente, 25%, 28% e 40%. Conclusão:
também em nosso Serviço, IRD tem associação com
sobrevida do receptor, podendo auxiliar na decisão de
aceitar ou não um doador cadavérico.
Transplante hepático - Sobrevida - Receptor
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COMPARAÇÃO
DO
TRATAMENTO
DA
HEMORRAGIA UTERINA DISFUNCIONAL COM
SISTEMA
INTRAUTERINO
LIBERADOR
DE
LEVONORGESTREL E ÁCIDO TRANEXÂMICO
Kelly Cristine Hirose Marques Pereira (Bolsista
SAE/UNICAMP), Mirian Nobrega e Profa. Dra. Ilza
Maria Urbano Monteiro (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A menorragia é uma queixa clínica que tem se tornado
mais freqüente nas últimas décadas e um diagnóstico
importante é a hemorragia uterina disfuncional. O
estudo visa avaliar e comparar a eficácia e os efeitos
colaterais do ácido tranexâmico (Transamim®) e o
sistema intrauterino liberador de levonorgestrel
(Mirena®). Foram selecionadas 20 pacientes para
participarem da pesquisa, de uma média de oito
pacientes atendidas no ambulatório de menorragia toda
segunda de manhã. Foram randomizadas nove
pacientes para uso do Mirena®, e 11 pacientes para
usar o Transamim®. Três das oito pacientes já em uso
do Transamim® relataram melhora do sangramento.
Cinco das sete pacientes em acompanhamento com o
Mirena® relataram melhora do sangramento. Os efeitos
colaterais relatados foram semelhantes em ambos os
grupos. Como ainda não há o número suficiente de
pacientes para análise do estudo, e as pacientes se
encontram em momentos diferentes de seguimento,
uma avaliação mais completa do estudo é dificultada, e
só poderá ser feita quando de fato completarem o
número de pacientes requisitado.
Menorragia - Ácido tranexâmico - Mirena

B0126

CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM MODELO IN
VITRO DOS EFEITOS CITOTÓXICOS DA ATAXINA-3
EXPANDIDA
Antônio Fernando Rolim Marques (Bolsista IC CNPq),
Camila M. Lopes e Profa. Dra. Iscia Teresinha Lopes
Cendes (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas
- FCM, UNICAMP
A ataxia espinocerebelar do tipo 3 (SCA3, Doença de
Machado-Joseph) é a principal ataxia de origem
autossômica dominante. Origina-se de uma mutação no
gene MJD1, que resulta na expansão e erro de
enovelamento da ataxina-3, propiciando a sua
aglutinação. As inclusões nucleares e citoplasmáticas
resultantes são sucedidas por disfunção neuronal e,
eventualmente, morte celular por apoptose. O atual
modelo in vitro da doença é deficiente, pois expressa
uma ataxina-3 truncada. Buscamos criar um modelo in
vitro fidedigno da SCA3 para o estudo molecular da
fisiopatogenia e para testar possíveis intervenções
terapêuticas, utilizando a proteína completa. Para tanto,
transfectaremos, culturas de células de neuroblastoma
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de camundongos, das quais já padronizamos o meio e
o tempo de repique, com plasmídeos contendo o gene
expandido da ataxina-3, e avaliaremos a formação de
agregados, por Western Blot, e a mortalidade celular,
por meio da marcação com Hoechst 33258, cujo
método já padronizamos, comparando-as com um
grupo controle expressando a proteína normal e com
um grupo baseado no modelo atual. Os plasmídeos
contendo os genes da ataxina-3 normal e expandida
serão cedidos pelo professor Henry Paulson, da
University of Michigan, esperamos dessa forma poder
contribuir para o avanço do conhecimento na área das
doenças causadas pela expansão de poliglutaminas.
Interferência por RNA - Cultura de células - Neurônios

B0127

URODINÂMICA DO TRATO URINÁRIO ALTO EM
CRIANÇAS COM HIDRONEFROSE PERSISTENTE
Sheila Tatsumi Kimura (Bolsista PIBIC/CNPq), Marcio
Miranda, Patricia Pegolo e Prof. Dr. Joaquim Murray
Bustorff Silva (Orientador), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
Introdução: A dilatação do trato urinário superior
(hidronefrose) pode existir sem a presença de
obstrução. Os métodos diagnósticos dinâmicos são
dependentes da função renal e da resposta ao diurético
e, portanto podem suscitar diagnósticos equivocados. O
teste de Whitaker, ou urodinâmica do trato urinário alto
(UTUA), apesar de invasivo, pode ser o único capaz de
impedir uma cirurgia desnecessária. Este método é
amplamente difundido para adultos e, em nosso
serviço, tem sido aplicado em pacientes pediátricos
com sucesso. Objetivo: Avaliar os resultados da
Urodinâmica do trato urinário alto (UTUA) em crianças
com uropatia obstrutiva pós-operatória. Pacientes e
Métodos: Foi feito um estudo retrospectivo,
compreendendo um período de onze anos, com
crianças portadoras de hidronefrose que haviam sido
operadas, mas que persistiam com hidronefrose e
infecção urinária recorrente. Estas crianças foram
submetidas à UTUA sob anestesia geral para avaliação
de obstrução e decisão quanto à reabordagem cirúrgica
ou não. A UTUA foi realizada por punção da pelve renal
sob radioscopia ou via estoma realizado previamente.
Realizou-se a infusão de solução salina com azul de
metileno mais contraste iodado, sob pressão constante
de 40 cm de água aferindo-se a pressão do sistema
repleto. Os resultados foram considerados obstrutivos
quando a coluna de água manteve-se estável e acima
de 20 cm de água; indeterminados entre 15 e 19 cm de
água e não obstrutivos, abaixo de 15 cm de água.
Resultados: Os dados obtidos até então nos fornecem
evidência que a UTUA é uma poderosa arma
diagnóstica
quando
utilizada
seletivamente
e
principalmente na presença de déficit funcional.
Urodinâmica - Hidronefrose - Cirurgia pediátrica

B0128

AVALIAÇÃO RETROSPECTIVA DAS CAUSAS DE
RECIDIVA APÓS CORREÇAO CIRÚRGICA DO
REFLUXO GASTROESOFÁGICO
Thaísa Balestrero Thiele (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Joaquim Murray Bustorff Silva (Orientador),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Objetivos – Estudo retrospectivo visando avaliar a
evolução pós operatória de pacientes neuropatas
submetidos a cirurgia para correção de refluxo gastroesofágico. Resultados – Foram analisados os dados
de 77 pacientes operados entre os anos de 2000 e
2005. Os resultados preliminares aqui apresentados
referem-se a 39 pacientes com idades que variaram de
15 dias a 20 anos. Vinte e cinco apresentavam paralisia
espástica, dois eram hipotônicos e em doze o tipo de
paralisia cerebral não era especificado. Todos foram
submetidos a cirurgia de fundoplicatura à Nissen
acompanhada de gastrostomia, sendo 14 por via aberta
e 25 por via laparoscópica. Doze pacientes
apresentaram complicações no PO imediato sendo que
dois dele evoluíram para óbito. Entre os 39 pacientes
que puderam ser acompanhados por pelo menos 2
anos os resultados observados foram: quinze pacientes
(38,5%) se encontravam bem e sem medicações; seis
(15,4%) se encontravam assintomáticos mas referiam
uso de medicações anti-refluxo; onze (28,2%)
apresentaram persistência ou recidiva dos sintomas
sendo que 3 tiveram que ser re-operados. Ocorreram
sete óbitos (17,9%) sendo que em três a causa estava
possívelmente relacionada a complicações decorrentes
de aspiração crônica. São discutidos os possíveis
fatores de risco associados com evolução insatisfatória.
Paralisia cerebral - Refluxo gastroesofágico - Cirurgia pediátrica

B0129

TESTE IN VIVO DA AÇÃO ANTITUMORAL DE UMA
SERIE DE NOVAS IMIDAS SINTÉTICAS
Danielle de Cássia Rodrigues Dias (Bolsista
SAE/UNICAMP), Gilberto Carlos Franchi Junior, Valdir
Cechinel Filho, Fátima de Campos Buzzi, Alexandre
Eduardo Nowill e Prof. Dr. José Andrés Yunes
(Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
As propriedades antiinflamatória, imunossupressora e
antiangionênica da Talidomida tem despertado
interesse na síntese de novos compostos baseados em
sua estrutura, visando o aprimoramento de suas
propriedades farmacocinéticas e a redução de seus
efeitos teratogênicos. O presente estudo avaliou os
efeitos citotóxicos de 14 imidas sintéticas, análogas da
talidomida contra células tumorais em cultura e in vivo.
As imidas foram sintetizadas por colaboradores da
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química da UNIVALI. Para o ensaio de citotoxicidade, a
taxa de proliferação celular foi avaliada pelo método de
redução de MTT, que é um método colorimétrico. A
avaliação de indução de apoptose foi realizada pela
marcação das células com Anexina V-FITIC e posterior
leitura em citômetro de fluxo. No estudo de
citotoxicidade, observamos que algumas imidas
inibiram a proliferação celular de modo dosedependente. Dentre as imidas estudadas, a ClDCM,
mostrou-se mais potente, apresentando valores de
IC50 de 25,2 μM para a linhagem PC3. Quanto aos
estudos de apoptose, as imidas mostraram indução de
apoptose em linhagem celular, PC3. Testes
preliminares de toxicidade foram realizados pela injeção
intraperitoneal de 50 mg/kg da imida ressuspendida em
carboximetilcelulose em camundongos NOD/Scid.
Nenhum efeito tóxico foi observado.
Câncer - Imidas - Próstata

B0130

MÉTODO DE RESILIÊNCIA NA PREPARAÇÃO DE
CASAIS
GRÁVIDOS
PARA
PARTOS
SEM
ANALGESIA
Priscila Trentin Zilli (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
José Hugo Sabatino (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Este projeto tem como objetivo diminuir as possíveis
adversidades geralmente presentes durante o
nascimento através do conhecimento da eficácia do
método de resiliência utilizado através das formas de
termo do parto, além de analisar as variáveis do
questionário pós parto e correlacionar com variáveis do
estado de saúde da mãe e do recém nascido dos
casais grávidos que procuram espontaneamente o
Grupo de Parto Alternativo (GPA) do Departamento de
Tocoginecología da FCM da UNICAMP, para terem
seus partos sem analgesia na Maternidade do Caism
(Centro de Assistência Integral a Saúde da Mulher)Este método utiliza os princípios e pilares da
Resiliência,
implementados
por
um
grupo
multidisciplinar da área da saúde com metodologia
própria nos casais que freqüentam o citado grupo.
Estes profissionais incentivam e trabalham os pilares da
resiliência (empatia, iniciativa, humor, sentido de
autonomia, consciência social e confiança). O método
de avaliação dos benefícios será realizado através de
questionário respondido pela parturiente, após o parto,
com perguntas fechadas sobre as principais
características acontecidas durante o processo de
preparação, do nascimento e inicio da lactação
materna. As conclusões nos permitirão conhecer as
bondades do método para sua implementação em
outros centros.
Resiliencia - Grávidos - Parto
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B0131

CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL
DOS
PACIENTES
COM
PÚRPURA
TROMBOCITOPÊNICA
IMUNOLÓGICA
ACOMPANHADOS
PELO
HEMOCENTRO
DA
UNICAMP
Mariana Bertoncelli Tanaka (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Joyce Maria Annichino Bizzacchi
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
A Púrpura Trombocitopênica Imunológica (PTI) é
caracterizada por destruição periférica de plaquetas, de
etiologia idiopática ou secundária a outra doença.
Como no Brasil não há estudos com casuística
significativa de pacientes com PTI, nosso objetivo foi
avaliar a resposta aos tratamentos propostos pela
Associação Americana de Hematologia e caracterizálos clinicamente. Foram selecionados 329 pacientes
acompanhados no Hemocentro da Unicamp no período
de 01/01/00 a 31/12/07. Critérios de inclusão foram:
idade superior a 16 anos, adesão ao tratamento,
realização de exames para elucidação etiológica
(doença
tiroideana,
reumatológica,
oncológica,
anticorpos antifosfolípides, gestação, hepatite A, B e C,
HIV, CMV). Resposta ao tratamento foi classificada
como completa (RC) (plaquetas > 150.000/mL) ou
parcial (50.000< plaquetas<100.000/mL). Foram
incluídos 162 pacientes (41 homens/121 mulheres; 131
Caucasóides/30 Afrodescendentes; idade média de 41
anos), sendo 83 idiopáticos e 79 secundários. RC foi
obtida com maior sucesso na PTI idiopática. Baseado
no método Kaplan-Meyer, observou-se maior índice de
refratariedade nos pacientes com PTI secundária a HIV,
hepatite C e SAAF (9,6% versus 22,7%). Sexo feminino
e etnia caucasóide estão mais associados a PTI. A
resposta ao tratamento tem relação com a etiologia de
base.
Púrpura - PTI - Trombocitopenia

B0132

FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO NO ÂMBITO
ESCOLAR E PREVALÊNCIA DE CONSUMO DE
ÁLCOOL E TABACO EM ALUNOS DE 11 ANOS
BRASILEIROS E ESPANHÓIS
Ana Carolina Gaban (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Katia Stancato (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Este estudo trata-se da parte brasileira de um inquérito
multicêntrico com uma técnica de amostragem do tipo
intencional comparando-se escolas públicas de áreas
periféricas e centrais e escolas particulares. Será
utilizado
um
questionário
anônimo
de
autopreenchimento. A amostra é constituída por 750
estudantes de 682 escolas municipais, estaduais e
particulares de Campinas, mais precisamente a
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prevalência e fatores de risco e proteção em relação ao
uso do álcool e do tabaco, bem como comparar com os
valores obtidos entre 721 estudantes da mesma idade,
em Madrid, Espanha. Os fatores de risco e proteção
considerados no questionário são uso ou não de cigarro
ou álcool na família, questões relacionadas à
adaptação à escola, acesso ou restrição aos produtos
referidos, influência da publicidade, conhecimento a
respeito das conseqüências do tabagismo e etilismo,
bem como representações sociais do hábito de fumar
ou beber, os quais são citados na literatura. Espera-se
encontrar diferenças estatisticamente significativas no
padrão de consumo entre estudantes brasileiros e
espanhóis, as quais podem ser atribuídas a priori a
diferenças entre as realidades sociais, financeiras e
culturais dos dois países. Essas diferenças serão
determinantes em propostas de abordagem do
problema, uma vez que os futuros interventores basearse-ão no princípio da resiliência.
Álcool - Tabaco - Escola

B0133

“AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS
ESTUDANTES DA MORADIA ESTUDANTIL DA
UNIVERSIDADE
Fabiana Losano da Silva Lima (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Katia Stancato (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A qualidade de vida de estudantes vem sendo
abordada na literatura brasileira e mundial. Esta
pesquisa busca a percepção da qualidade de vida de
uma
quantidade
significativa
de
estudantes
universitários. A análise dos resultados obtidos
possibilitará a visualização dos aspectos saudáveis e
dos não saudáveis da rotina dos estudantes. O objetivo
deste estudo é avaliar a qualidade de vida dos
estudantes que residem na Moradia Estudantil através
da aplicação do Questionário WHOQOL Bref, da
Organização Mundial da Saúde. Responderam o
questionário 110 estudantes residentes na Moradia
Estudantil, o equivalente a aproximadamente 12,2%
dos moradores. A idade dos estudantes variou entre 20
e 30 anos. Todos os respondentes leram e assinaram o
termo de consentimento livre após esclarecimento.
Concluímos que a maioria dos estudantes da Moradia
que responderam ao questionário avaliaram, em sua
percepção, terem uma boa qualidade de vida boa ou
aceitável. Corrobora com a percepção dos estudantes o
resultado
final
da
média
transformada
dos
entrevistados, que em todos os Domínios do
questionário ficou acima do percentil 50. Quanto aos
fatores de infra-estrutura que são comuns a todos,
como moradia e transporte, a maioria avalia-os como
bons ou aceitáveis. O fato de a maioria relatar ter
dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades
também chama a atenção, uma vez que a avaliação

sócio-econômica é um dos critérios para ingresso na
Moradia. Uma possibilidade é que este dado ilustre que
a Moradia vem cumprindo sua função e as respostas
não seriam as mesmas se estes estudantes
precisassem arcar com a despesa de aluguel e
transporte.
Qualidade de vida - Estudantes universitários - Moradia estudantil

B0134

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO SNP309 DA MDM2
NO CÂNCER DE TIREÓIDE
Eder Silveira Brazão Júnior (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Laura Sterian Ward (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
O gene TP53 codifica uma proteína que atua no
controle do ciclo celular e indução da apoptose,
impedindo a propagação de danos à células-filhas.
Essa proteína é regulada negativamente pela Mdm2, a
qual parece estar superexpressa em uma fração dos
tumores humanos, inclusive no câncer de tireóide.
Recentemente, foi proposto que um polimorfismo na
região promotora intrônica do gene codificador da
Mdm2
(SNP309)
poderia
culminar
nessa
superexpressão, por aumentar a afinidade dessa região
promotora pelos fatores de transcrição. O SNP309 vem
sendo estudado em vários tipos de câncer, mas
nenhum trabalho foi publicado relacionando-o ao
câncer de tireóide. Para investigar a influência do
SNP309 em pacientes com câncer de tireóde,
avaliamos o genótipo de cerca de 200 pacientes e de
200 indivíduos saudáveis utilizando a técnica de RFLPPCR. Comparamos os genótipos obtidos com os dados
clínicos e anátomo-patológicos na tentativa de elucidar
sua influência na susceptibilidade e na evolução dos
pacientes com carcinoma diferenciado da tiróide.
Tireóide - MDM2 - SNP309

B0135

ANÁLISE DO PERFIL GENOTÍPICO DOS GENES
TGF-ß1 E IL-18 EM PACIENTES COM CÂNCER DE
TIRÓIDE
Lucas Leite Cunha (Bolsista PIBIC/CNPq), Lígia Vera
Montalli da Assumpção e Profa. Dra. Laura Sterian
Ward (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas FCM, UNICAMP
A interleucina 18 e um citocina pró-inflamatória. O
polimorfismo +105 A/C de IL-18 pode alterar o grau de
expressão gênica de IL-18, contribuindo para
desencadeamento de autoimunidades e progressão
tumoral. Nosso objetivo foi investigar o papel das
variantes +105 da IL-18 no mais freqüente tumor
endócrino humano, o da tiróide. Foram genotipados 208
pacientes com câncer de tiróide (165 mulheres, 36
homens; 41,71±15,15 anos), incluindo 159 carcinomas
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papilíferos, 34 foliculares, 5 medulares e 3 anaplásicos,
pareados para sexo, idade e etnia com 145 (78
mulheres, 66 homens; 41,98 ± 12,84 anos) indivíduoscontrole saudáveis sem evidência de doença tiroidiana.
Dados clínicos e anatomopatológicos dos pacientes
foram coletados dos respectivos prontuários. Todos os
pacientes foram tratados de acordo com um mesmo
protocolo e seguidos por até 34 anos (75,23 ± 68,05
meses). Foram classificados, a partir dos níveis de
Tiroglobulina sérica (Tg) e métodos de imagem em
pacientes de má ou de boa evolução de acordo com o
aparecimento de recidivas/óbito ou a sua ausência,
respectivamente. Nossos resultados mostraram uma
distribuição genotípica similar nos pacientes (AA
40,86%; AC 48,07%; CC 11,07%) e nos indivíduoscontrole (AA 48,96%; AC 40,68%; CC 10,36%)
(p=0,3097). O perfil genotípico de IL-18 não se
correlacionou com a presença de tiroidite linfocítica
crônica concomitante (p=0,2927), multi ou unifocalidade
tumoral (p=0,7947), tipo histológico (p=0,4285), grau de
diferenciação do tumor (p=0,0945), invasão (p=0,5754),
metástase ganglionar (p=0,5137) ou metástase à
distância (p=0,1360) ao diagnóstico ou durante o
seguimento. Nossos dados sugerem que o
polimorfismo +105 da IL-18 não possui papel relevante
na patogênese do câncer de tiróide.
Imunologia - TGF-ß1 - Il-18

B0136

O EFEITO DE ESTATINAS SOBRE O ESTRESSE DE
RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO INDUZIDO POR
ÁCIDOS GRAXOS EM MACRÓFAGOS
Íkaro Soares Santos Breder (Bolsista FAPESP),
Andressa Coope e Prof. Dr. Licio Augusto Velloso
(Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
A aterosclerose acomete mais de 30% das populações
de países ocidentais e contribui para mortalidade
elevada por doenças vaso-oclusivas. Na placa
aterosclerótica instala-se um processo inflamatório com
produção de sinalizadores para migração de
macrófagos, que constituirão células esponjosas. Na
ativação macrofágica, desenvolve-se um processo
denominado estresse de retículo endoplasmático
(ERE), que corresponde a um mecanismo de
adaptação do retículo endoplasmático à ativação da
resposta inflamatória. A perpetuação do ERE leva ao
aumento da inflamação e eventualmente a indução de
apoptose. As estatinas, inibidoras da enzima HMG-CoA
redutase,
exercem
efeito
antiinflamatório
e
antitrombótico. Até o momento, não existem estudos
mostrando o efeito das estatinas sobre o
desenvolvimento de ERE em macrófagos. Através de
ensaios de imunoblot, avaliamos a via de sinalização de
ERE em macrófagos expostos ao tratamento com
ácidos graxos: esteárico, palmítico e/ou com as
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estatinas: simvastatina e pravastatina. Foi possível
observar um aumento da indução de ERE em
macrófagos tratados com ácido palmítico na dose de
200 µM, que foi parcialmente revertido após o
tratamento com as estatinas, especialmente quando
administrada a pravastatina. Com esses resultados,
mostramos um novo mecanismo de ação para essa
classe de medicamento no controle da aterosclerose.
Macrófago - Estatina - Obesidade

B0137

ARTROPATIA
DE
JACCOUD
NO
LÚPUS
ERITEMATOSO SISTÊMICO
Bruna de Paula (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra.
Lilian Tereza Lavras Costallat (Orientadora), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Trata-se de um estudo retrospectivo da Artropatia de
Jaccoud (AJ) no Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES). O
lúpus é uma doença auto-imune inflamatória crônica
multissistêmica do tecido conjuntivo cuja etiologia
permanece não totalmente esclarecida. Selecionamos
os pacientes com AJ para uma descrição da freqüência
e das manifestações clínicas. Mais de 800 pacientes
lúpicos são atendidos no ambulatório de Reumatologia
do Hospital de Clínicas da Unicamp e têm seu dados
clínicos, laboratoriais e terapêuticos inseridos em um
banco de dados do programa EPINFo. Desses 830
pacientes, foram identificados 23 pacientes com AJ,
todos do sexo feminino, correspondendo a uma
prevalência de 2,77%. Recente estudo realizado em um
serviço na Bahia demonstrou uma prevalência de
3,47%. Ademais, a literatura aponta a prevalência da
AJ no LES em aproximadamente 5%. Não encontramos
quaisquer diferenças entre as pacientes lúpicas com ou
sem AJ nos seguintes aspectos clínicos e laboratoriais
tanto no início como na evolução do curso do lúpus ulcerações orais, fotossensibilidade, rash malar,
alopécia, alterações hematológicas, manifestações
neurológicas,
convulsões,
acidentes
vasculares
cerebrais, tromboembolismo, cefaléia, manifestações
cardiopulmonares, nefrite, antiDNA, antiSM, antiRNP,
antiRo,
FAN
(fator
antinuclear),
antiLA
e
antifosfolípides. Entretanto, encontramos diferenças
com significância estatística (p < 0,05) nos aspectos
clínicos de necrose asséptica, fenômeno de Raynaud e
relação com outras doenças auto-imunes.
Lúpus eritematoso sistêmico - Artropatia - Jaccoud
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AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA DA TRAQUÉIA APÓS
TRAQUEO-OCLUSÃO EM MODELO EXPERIMENTAL
DE FETOS DE RATOS
Carolina Teixeira de Resende Barreto (Bolsista
PIBIC/CNPq), Frances Lilian Lanhellas Gonçalves,
Augusto Frederico Schmidt e Prof. Dr. Lourenço

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
Sbragia Neto (Orientador), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
Introdução: A traquéia faz parte do sistema respiratório
dos animais. A traqueo-oclusão fetal (TO) é um
procedimento utilizado para reverter os efeitos
deletérios da hérnia diafragmática congênita sobre os
pulmões, porém ao mesmo tempo pode ser prejudicial
à traquéia, podendo levar a comorbidades. Este
trabalho pretende avaliar as modificações histológicas
causadas pela TO no epitélio e na cartilagem traqueal.
Metodologia: Estudo experimental em fetos de ratas
Sprague-Dawley, divididos em dois grupos, controle
externo e TO, sendo este submetido à cirurgia com
18,5 dias de gestação, clipando o órgão para oclusão,
formando assim as tríades: TO, controle e sham. O
material foi coletado com 19,5; 20,5 e 21,5 dias de
gestação.
As
amostras
foram
processadas
histologicamente e analisadas para verificar mudanças
durante o período gestacional e entre os diferentes
tratamentos. Resultados: Em todas as idades, os
grupos isogênicos estavam em grande quantidade,
sendo que a presença de lacunas aumentou com a
idade gestacional, assim como a cartilagem hialina, na
qual vários pequenos hemianéis deram origem a um
anel com maior espessura. O epitélio no grupo que
sofreu
TO
apresentou-se
menos
preservado.
Conclusão: O procedimento de TO interfere na
morfologia
traqueal,
porém
não
afeta
seu
desenvolvimento.
Traqueo-oclusão - Embriogênese - Traquéia

B0139

EFEITO DO NITROFEN NA FASE FINAL DA
EMBRIOGÊNESE
DA
MUSCULATURA
DO
DIAFRAGMA EM RATOS SPRAGUE DAWLEY
Fabio Santana de Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP),
Augusto Frederico Schmidt, Frances Lilian Lanhelas
Gonçalves, Luís Antônio Violin Dias Pereira e Prof. Dr.
Lourenço Sbragia Neto (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A hérnia diafragmática congênita (HDC) é uma
malformação que ocorre em aproximadamente 1 a cada
3000 nascidos vivos, com mortalidade de 62%. Neste
defeito há uma falha na formação do diafragma com
passagem dos órgãos abdominais para o tórax, levando
a hipoplasia e hipertensão pulmonares. A HDC pode
ser induzida em ratos administrando-se o herbicida
nitrofen no nono dia de gestação (termo = 22 dias). A
embriogênese do diafragma e a migração das células
precursoras de miócitos não estão completamente
esclarecidas. O objetivo deste trabalho foi estudar o
desenvolvimento e a musculação do diafragma normal
e com HDC. Ratas Sprague-Dawley grávidas foram
divididas em três grupos: controle externo, expostas ao
óleo de oliva e expostas ao nitrofen. Foram formados

quatro grupos fetais: controle externo (CE), óleo de
oliva (OO), nitrofen sem HDC (N-) e nitrofen com HDC
(N+). Os fetosf foram coletados nos dias gestacionais
18,5, 19,5, 20,5 e 21,5 com XX fetos por grupo em cada
dia gestacional. Os fetos foram dissecados, os
diafragmas fotografados junto a uma escala milimetrada
e acondicionados em formol para análise morfométrica
e imunohistoquímica para cabeça pesada de miosina. a
relação área do defeito:área diafragmática a termo foi
de 0,28. A área da hérnia diafragmática aumentou
progressivamente.
Diafragma - Embriogênese - Hérnia diafragmática congênita

B0140

EVOLUÇÃO DA EXPRESSÃO DO VEGF NO
DESENVOLVIMENTO PULMONAR EM MODELO
EXPERIMENTAL DE HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA
CONGÊNITA
Maidane Luisi Pereira Costa Maia (Bolsista
PIBIC/CNPq), Augusto Frederico Schmidt, Azize
Cristina C. Nassr, Patrick Vianna, Luís Antonio Violin
Dias Pereira e Prof. Dr. Lourenço Sbragia Neto
(Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
A Hérnia Diafragmática Congênita (HDC) é um defeito
da formação do músculo diafragma que afeta cerca de
1:2500 nascidos vivos com altos índices de mortalidade
fetal e neonatal decorrentes da hipoplasia e da
hipertensão pulmonares. Este defeito pode ser induzido
experimentalmente em ratas grávidas administrando o
herbicida nitrofen. Na histologia do pulmão da HDC
tanto a alveolarização quanto a vascularização estão
alteradas. O VEGF (Vascular Endothelial Growth
Factor) e seus receptores têm importante função no
desenvolvimento vascular pulmonar. Contudo, não se
sabe como esses receptores variam ao longo do
desenvolvimento pulmonar em fetos com HDC. Por
meio de análise imunohistoquímica, analisamos a
expressão dos receptores do VEGF durante três fases
do desenvolvimento pulmonar fetal normal e com HDC.
A imunomarcação dos receptores VEGFR-1 e VEGFR2 tendeu a se manter estável nos grupos controle
externo e óleo de oliva. Nos fetos expostos ao nitrofen,
a imunomarcação do grupo sem HDC mostrou aumento
de VEGFR-1 e queda progressiva de VEGFR-2. Já no
grupo com HDC houve aumento significativo da
imunomarcação tanto de VEGFR-1 quanto de VEGFR2. A alteração do VEGF e de seus receptores pode
estar envolvida na fisiopatologia da hipertensão
pulmonar da HDC.
Hérnia diafragmática congênita - VEGF - Desenvolvimento pulmonar

B0141

ESTUDO DA FASE FARÍNGEA DA DEGLUTIÇÃO EM
PACIENTES
COM
ESCLEROSE
LATERAL
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AMIOTRÓFICA QUE APRESENTAM IMOBILIDADE
DE LÍNGUA
Camila Belinato Rocha (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Lúcia Figueiredo Mourão (Orientadora), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
O Trabalho teve por objetivo estudar a fase faríngea da
deglutição em pacientes com Esclerose Lateral
Amiotrófica com imobilidade de língua. A avaliação da
deglutição foi realizada por meio do exame
videoendoscópico em sete pacientes com a doença,
encaminhados pelo setor de neuromuscular do Hospital
das Clínicas da Unicamp. Para a realização do exame
os pacientes deglutiram as consistências de líquido (150 cP), mel (351-1750 cP) e pudim (>1750cP) (ADA,
2002), obtidas com água, espessante e corante
alimentar, e o sólido que correspondeu ao oferecimento
de uma bolacha tipo maisena. As consistências foram
oferecidas com o uso de seringa nas quantidades de 3,
5 e 10ml, conforme a capacidade de deglutição do
paciente. Os parâmetros analisados foram: presença de
escape (anterior e posterior), estase (valécula, seio
piriforme e esfíncter esofágico superior), clareamento,
aspiração, penetração e tempo de transito oral, nas
diferentes consistências e volumes. Os resultados
observados mostram maior dificuldade desses
pacientes para deglutição de sólidos, sendo que foi
possível testar essa consistência em um único
paciente; também foi observado que a dificuldade dos
pacientes aumenta com o aumento do volume do bolo
alimentar oferecido, havendo aumento de alterações da
fase faríngea da deglutição; observou-se maior
facilidade na deglutição da consistência de mel,
havendo menor número de alterações na fase faríngea
da deglutição e maior número de pacientes que
puderam ser testados.
Deglutição - Esclerose lateral amiotrófica - Disfagia

B0142

ESTUDO DA FASE FARÍNGEA DA DEGLUTIÇÃO EM
PACIENTES COM DOENÇA DE MACHADO JOSEPH
Deborah Garcia Machado (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Lúcia Figueiredo Mourão (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A Doença de Machado-Joseph (DMJ), é uma ataxia
hereditária rara, causada por uma mutação genética,
caracterizada dentre outros sintomas, por dificuldade de
fala e deglutição. O objetivo deste projeto foi
caracterizar a fase faríngea da deglutição de 19
indivíduos com a DMJ, por meio da videoendoscopia da
deglutição. O grupo de participantes foi composto por
19 pacientes com DMJ, com idade entre 12 e 67 anos,
que são acompanhados no ambulatório de
neurogenética no Hospital das Clínicas da UNICAMP.
Os alimentos foram oferecidos nas quantidades de 3, 5
e 10ml e ¼ de biscoito maisena, nas consistências de
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líquido, néctar, mel e pudim. Os aspectos da deglutição
analisados foram: refluxo nasal, escape anterior e
posterior, penetração alta e baixa, aspiração, estase em
dorso de língua, valécula, parede posterior da faringe,
seio piriforme direito e esquerdo, esfíncter esofágico
superior, deglutições múltiplas, presença e ausência de
clareamento e número de deglutições necessárias para
que ocorra o clareamento. Foi possível constatar que o
aumento do volume (exceto para líquido) e da
viscosidade, ocasiona piora na deglutição, aumentando
a ocorrência de estases e penetrações. Tal fato pode
estar relacionado à alteração oral (comprometimento no
controle motor oral, ocasionando menor eficiência no
mecanismo de bomba propulsora) e faríngea, resultante
da presença de estases e dificuldades no clareamento.
Disfagia - Avaliação videoendoscópica - Machado Joseph

B0143

O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM NA VOZ
DE ADOLESCENTES E JOVENS ADULTOS COM
SÍNDROME DE DOWN
Janaina Francisco (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Lucia Helena Reily (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A síndrome de Down é definida como um acidente
genético causado pela existência de um cromossomo
adicional ao par 21. Este cromossomo adicional é
responsável por alterações biológicas como hipotonia
muscular e atraso no desenvolvimento da linguagem. A
terapia fonoaudiológica tem como objetivo, entre outros,
favorecer o desenvolvimento da linguagem de sujeitos
com síndrome de Down. Este estudo teve como
objetivo estudar o desenvolvimento da linguagem em
sujeitos com síndrome de Down, a partir de seus
relatos sobre o tema e conhecer a opinião deles e de
seus responsáveis sobre o trabalho fonoaudiológico
realizado, na tentativa de aprofundar este tema. Os
resultados evidenciam o desenvolvimento da linguagem
dos adolescentes e jovens adultos com síndrome de
Down, embora poucos se lembraram especificamente
do que fizeram na terapia fonoaudiológica..
As
atividades de interação dos sujeitos com síndrome de
Down demonstram a sua capacidade de uso de novas
tecnologias de comunicação (celular, MSN e ORKUT
na internet) e que as dificuldades relacionadas à
síndrome podem ser superadas a partir de um bom
trabalho terapêutico com apoio da família. As mães de
adolescentes e jovens adultos com síndrome de Down
consideram a terapia fonoaudiológica de grande
importância para o desenvolvimento da linguagem de
seus filhos. Verifica-se a contribuição do trabalho
fonoaudiológico para o desenvolvimento da linguagem
em sujeitos com síndrome de Down.
Fonoaudiologia - Linguagem - Síndrome de Down
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PRANCHAS DE COMUNICAÇÃO SUPLEMENTAR E
ALTERNATIVA DO PONTO DE VISTA DO USUÁRIO,
DA FAMÍLIA E DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE
FONOAUDIOLOGIA
Josué Huang (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Lucia
Helena Reily (Orientadora), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
Este estudo pretende abordar a comunicação
suplementar e alternativa (CSA), como é usada pelos
profissionais da área de Fonoaudiologia, pelos usuários
e seus familiares. O objetivo é conhecer os vários
pontos de vista para traçar o processo de introdução e
apropriação da prancha do CSA e do PCS do paciente,
e como está sendo atualmente o uso desse sistema de
linguagem no dia-a-dia, de acordo com os respectivos
pontos de vista. Os dados foram coletados por meio de
entrevistas semi-estruturadas para mostrar a dimensão
dos conhecimentos de CSA do ponto de vista de
fonoaudiólogos, da família e do usuário. A entrevista
focalizou: o significado que é atribuído a CSA; as
resistências iniciais na introdução da CSA; o que o
usuário vê primeiro (a legenda ou imagem); o uso do
alfabeto na comunicação; a criação de novos símbolos
quando o léxico da prancha não dá conta; reflexões
gerais sobre os interlocutores; a formação nos cursos
de Fonoaudiologia e a CSA. A contribuição maior deste
trabalho é a de dar voz ao usuário, já que a CSA
promove a possibilidade inclusive de o deficiente não
falante defender seus direitos e participar de
discussões na sociedade. Há poucos relatos sobre
como os próprios usuários vêem os sistemas dos quais
se apropriaram, intermediados por profissionais de
Fonoaudiologia e terapia ocupacional, contando
também com o apoio da família, daí a relevância deste
estudo.
Fonoaudiologia - Paralisia Cerebral - Comunicação alternativa

B0145

AVALIAÇÃO DOS FATORES ÍNTRINSECOS À
QUEDA EM MULHERES COM OSTEOPOROSE NA
PÓS - MENOPAUSA
Mariana Mari Oshima (Bolsista SAE/UNICAMP),
Raimunda Beserra da Silva e Profa. Dra. Lúcia Helena
Simões da Costa Paiva (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Mulheres com osteoporose são mais propensas a
sofrer fraturas ósseas, e este evento pode ser
acelerado pela ocorrência de quedas. Objetivos: Avaliar
a
prevalência
de
quedas
e
os
fatores
musculoesqueléticas associados a ela em mulheres na
pós-menopausa com e sem osteoporose. Sujeitos e
métodos: Foi realizado um estudo de corte transversal
analítico com 266 mulheres na pós-menopausa que
freqüentam o Ambulatório de Menopausa do

CAISM/UNICAMP. A coleta de dados, os exames e
questionários foram aplicados em 266 mulheres (133
do grupo de osteoporose e 133 sem osteoporose).
Correlacionou-se a ocorrência de quedas com a força
muscular da coluna lombar, dos membros inferiores e
flexibilidade. Resultados: a prevalência de quedas foi
significativamente maior no grupo de mulheres com
osteoporose quando comparada ao grupo controle,
51% e 29% respectivamente. Mulheres com
osteoporose apresentaram risco ajustado 1,98 vez
maior de quedas e 3,29 vezes maior de quedas
recorrentes que o grupo controle. Conclusões: A
prevalência de quedas foi maior no grupo com
osteoporose, o aumento da força da coluna lombar
diminui o risco de quedas e a presença de osteoporose
aumenta o risco das mesmas. No grupo com
osteoporose, foram observados comprometimento da
força dos membros inferiores, maior flexibilidade de
extensão do tronco e menor força da coluna lombar.
Queda - Osteoporose - Pós-menopausa

B0146

PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES RADIOLÓGICAS
DE COLUNA VERTEBRAL DE MULHERES COM
OSTEOPOROSE PÓS-MENOPAUSA E O EFEITO NA
DENSIDADE MINERAL ÓSSEA
Michael Arthuso Lima Moreira (Bolsista PIBIC/CNPq),
Néville de Oliveira Ferreira e Profa. Dra. Lúcia Helena
Simões da Costa Paiva (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
O aumento da expectativa de vida gerou acréscimo na
incidência de doenças específicas da senilidade como a
osteoporose, cuja principal conseqüência clínica é a
fratura. Dessa forma, torna-se ainda mais importante a
determinação da prevalência de fraturas vertebrais
osteoporóticas, bem como o estudo do impacto dessas
fraturas e de outros fatores como osteófitos e
calcificações vasculares na densidade mineral óssea
(DMO). OBJETIVO: Determinar a prevalência de
fraturas vertebrais em mulheres com osteoporose pósmenopausa e estudar a influência de alterações
radiológicas da coluna lombar na DMO. SUJEITOS E
MÉTODOS: Estudo de corte transversal realizado em
110 mulheres com osteoporose selecionadas no
Ambulatório de Menopausa do Centro de Atenção
Integral à Saúde da Mulher (CAISM), avaliando a DMO
da coluna lombar através da densitometria de dupla
emissão de raio-X (DXA) e a presença de fraturas e
osteófitos através de radiografia simples de coluna
tóraco-lombar. RESULTADOS: A média etária das
mulheres foi de 65,1 anos, com média de idade da
menopausa de 45,8 anos. 78,2% usavam medicação
para osteoporose. A prevalência de fraturas foi 22,7% e
de calcificação vascular lombar foi 40%. Cerca de
92,7% possuíam osteófitos torácicos e 100% possuíam
algum osteófito lombar. Outras análises em execução.
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Osteoporose - Fraturas - Alterações radiológicas

B0147

COMPREENDENDO
CRIANÇAS
INSTITUCIONALIZADAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
ATRAVÉS DE SESSÕES DE DESENHOS
Elisa Maria Dias (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Luciana de Lione Melo (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Trata-se de um estudo fenomenológico com objetivo
compreender crianças escolares institucionalizadas e
vítimas de violência doméstica através de sessões de
desenho. Até o momento, foram realizadas oito
sessões de desenhos com quatro crianças do sexo
feminino, abrigadas no Centro Municipal de Proteção à
Criança e ao Adolescente – CMPCA, localizado no
município de Campinas. Após a realização de cada
sessão, as crianças foram convidadas a discursarem
sobre seus desenhos, sendo seus discursos gravados e
transcritos para posterior compreensão. O desenho é
uma forma de linguagem que permite a criança inventar
e experimentar suas idéias, ações, desejos e
sentimentos, transmitindo suas experiências subjetivas
e expressando, de maneiras variadas, sua forma de
sentir e ver o mundo. Os temas que emergiram nos
discursos foram: felicidade, família e maternidade,
dualidades como vida e morte, abrigamento,
importância do lar, enfrentamentos e adoção. Esperase que esta pesquisa possa subsidiar a atuação dos
profissionais envolvidos no cuidado a essas crianças.
Criança institucionalizada - Violência - Desenho

B0148

ANÁLISE DA EXPRESSÃO IMUNOISTOQUÍMICA DE
MUCINAS (MUC1, MUC2, MUC5AC, MUC6) E CDX2
EM MUCOSA DO TIPO BARRETT
Thiago Pires Brito (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa.
Dra. Luciana Rodrigues de Meirelles (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
O Epitélio de Barrett (EB) corresponde à substituição da
cobertura escamosa do epitélio esofágico por um
epitélio colunar metaplásico do tipo intestinal, em
resposta ao refluxo crônico nos pacientes com Doença
do Refluxo Gastroesofágico (DRGE). A metaplasia
intestinal especializada, considerada lesão pré-maligna,
pode apresentar padrões diferenciados de expressão
das glicoproteínas mucinas e do fator de transcrição
CDx2. O estudo destes marcadores pode ser
importante na identificação dos casos de EB com maior
risco de evolução carcinomatosa. Trata-se de estudo
clínico retrospectivo cujos objetivos são avaliar a
expressão imunoistoquímica de mucinas (MUC1,
MUC2, MUC5AC, MUC6) e CDx2 em EB; analisar e
comparar a expressão imunoistoquímica destas
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proteínas em dois períodos (pré e pós-cirúrgico); e
correlacionar estes achados com os aspectos
histológicos (processo inflamatório, displasia de baixo
ou alto grau e/ou adenocarcinoma) e com o quadro
clínico. Foram estudados cerca de 40 pacientes com
DRGE
submetidos
a
tratamento
cirúrgico,
acompanhados por, pelo menos 3 anos,
com
diagnóstico endoscópico e histológico de esôfago de
Barrett.
Esôfago de Barrett - Imunoistoquímica - DRGE
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PREVALÊNCIA
DE
ANORMALIDADES
RELACIONADAS À MASSA CORPORAL E PERFIS
LIPÍDICO E GLICÊMICO
EM MULHERES
SUBMETIDAS A TRATAMENTO PARA CARCINOMA
INVASOR DA MAMA NO CENTRO DE ATENÇÃO
INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER DA UNICAMP
Mariana Paro Alli (Bolsista FAPESP), Fátima Böttcher
Luiz, Paola Keese Montanhesi e Prof. Dr. Luís Otávio
Zanatta Sarian (Orientador), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
A obesidade é um dos fatores associados ao câncer de
mama, em tese devido à sua relação com a produção
de
hormônios
esteróides.
Contudo,
aspectos
relacionados à obesidade, como os perfis lipídico e
glicêmico, não têm seus papéis definidos em relação ao
câncer de mama. Objetivos: Avaliar a associação das
anormalidades lipídicas e glicêmicas com o estágio ao
diagnóstico e as complicações cirúrgicas em mulheres
com câncer de mama. Sujeitos e métodos: Foram
coletados dados de prontuários de 99 pacientes com
diagnóstico de câncer de mama no período entre 1996
e 2008. Através de análise de covariância (CANOVA),
foram analisadas as associações entre os valores de
colesterol total, HDL colesterol, glicemia de jejum,
triglicérides e IMC com estágio ao diagnóstico e
complicações pós-cirúrgicas. Resultados: O estágio ao
diagnóstico e as complicações cirúrgicas não estiveram
relacionados ao IMC, colesterol total, colesterol HDL e
glicemia de jejum. Contudo, o número de complicações
pós operatórias esteve significativamente associado
com maior concentração de triglicérides (p=0.03).
Câncer de mama - Obesidade - Fatores de risco
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MUCOSECTOMIA
ESOFÁGICA
VERSUS
ESOFAGECTOMIA:
COMPARAÇÃO
DE
RESULTADOS CIRÚRGICOS NO HOSPITAL DE
CLÍNICAS DA UNICAMP NOS ÚLTIMOS 15 ANOS
Gustavo Carvalho de Oliveira (Bolsista FAPESP) e
Prof. Dr. Luiz Roberto Lopes (Orientador), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
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O tratamento do megaesôfago grau 4 não é
consensual, com uso de técnicas diversas, como
esofagectomias e Serra-Dória. Na década de 90,
Aquino JLB et al iniciaram o tratamento por
mucosectomia, em substituição à esofagectomia. O
Serviço da Unicamp passou a adotá-la, mas não
abandonou a esofagectomia. Dessa forma, esse
trabalho objetivou compará-las, através de estudo
retrospectivo e entrevista. Foram avaliados: tempo de
cirurgia; tempo de internação em UTI e em pósoperatório total; presença de complicações diversas.
Resultados: Foram levantados 40 prontuários, sendo 23
esofagectomias e 17 mucosectomias. Tempo cirúrgico,
de internação em UTI e de internação total se
mostraram
significativamente
menores
na
Mucosectomia, além de se ter observado menor índice
de complicações intraoperatórias e no pós-operatório
imediato. Dez pacientes foram entrevistados (cinco de
cada modalidade cirúrgica), mostrando excelente
resultado no pós-operatório tardio (média de cinco anos
de seguimento), com ótima e semelhante resolução da
disfagia. Conclusões: A mucosectomia esofágica se
mostrou vantajosa em relação à esofagectomia no pósoperatório imediato e no intra-operatório, conforme
aspectos enumerados. No pós-operatório tardio, o
resultado final é excelente e semelhante nas duas
cirurgias.
Mucosectomia - Esofagectomia - Megaesôfago avançado
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AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO TRATAMENTO
CIRÚRGICO EM PACIENTES PORTADORES DE
ESTENOSE DO ESÔFAGO APÓS INGESTÃO DE
AGENTES CORROSIVOS
Marcio Antonio Haro Adad (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Luiz Roberto Lopes (Orientador), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A ingestão de substâncias cáusticas no Brasil é uma
situação freqüente e potencialmente grave, com
grandes riscos de complicações e interferências na
qualidade de vida do paciente. A intensidade da lesão
está correlacionada com o tipo do agente cáustico, a
quantidade ingerida, a concentração e o tempo de
contato com a mucosa. Uma grave complicação é a
estenose do esôfago. O tratamento dessa patologia
pode ser realizado de maneira conservadora através de
dilatações ou por meio de cirurgia, em situações mais
graves. O presente projeto analisou 50 pacientes
submetidos à cirurgia para tratamento de estenose
cáustica de esôfago no HC Unicamp, entre 1990 e 2008
e buscou traçar de maneira descritiva um breve perfil
desses pacientes e avaliar o resultado do tratamento
cirúrgico com ênfase na qualidade de deglutição
através do questionário elaborado por Saeed et al.
Assim, entre outras informações, os dados mostraram
que a maioria dos pacientes operados ingeriu o

corrosivo como tentativa de suicídio e o agente principal
foi a soda cáustica. Na maioria dos pacientes tentou-se
o tratamento com dilatações antes da cirurgia, cuja
principal técnica utilizada foi esofagocoloplastia
retroesternal. Antes do procedimento, a maior parte dos
pacientes era incapaz de engolir ou apenas ingeria
líquidos com dificuldade; após, a maioria passou a
deglutir normalmente ou apenas engasgar raramente e
somente com sólidos.
Esôfago - Estenose - Tratamento
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AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA COMPORTAMENTAL E
DE
LINGUAGEM
EM
LACTENTES
COM
INDICADORES DE RISCO PARA SURDEZ
Ana Carolina Serra Carrenho (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Profa. Dra. Maria Cecília Marconi Pinheiro Lima
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
A audição é um sentido de extrema relevância para a
aquisição e o desenvolvimento da linguagem oral e
para a interação social. Portanto, o diagnóstico precoce
de alterações na audição e o monitoramento do
desenvolvimento da linguagem são de extrema
importância. Este projeto teve como objetivo
acompanhar o desenvolvimento da linguagem e da
audição de lactentes que apresentavam indicadores de
risco para a surdez, nascidos no do Centro de Atenção
à Saúde da Mulher (CAISM- Unicamp) ou no Hospital
Estadual Sumaré/Unicamp, que permaneceram no
Alojamento Conjunto e que compareceram ao Centro
de Estudos e Pesquisas em Reabilitação “Prof. Dr.
Gabriel Porto (CEPRE) para o Teste de Emissões
Otoacústicas e do Reflexo Cócleopalpebral. Os bebês
foram avaliados aos 4, 8 e 12 meses de vida, em dois
aspectos, desenvolvimento da função auditiva (por
meio de instrumentos musicais) e desenvolvimento da
linguagem (por meio da Escala ELM). Os dados foram
compilados e analisados pelo software SPSS. Na
avaliação da linguagem notou-se que aos 4 meses os
bebês apresentaram resultados em sua maioria
semelhantes, aos 8 e 12 meses houve uma maior
variabilidade entre os resultados. Na avaliação auditiva
comportamental, as respostas se apresentaram em sua
grande maioria dentro da normalidade.
Audição - Lactentes - Indicadores de risco
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ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA
FUNÇÃO AUDITIVA E DE LINGUAGEM DE
LACTENTES COM ALTERAÇÃO NO POTENCIAL
AUDITIVO EVOCADO DE TRONCO ENCEFÁLICO
Bruna Souza Rodrigues (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Maria Cecília Marconi Pinheiro Lima (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
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A deficiência auditiva acarreta problemas na percepção
e detecção dos sons, além de trazer dificuldades para a
aquisição e desenvolvimento da linguagem oral. É
caracterizada como um problema sensorial não visível,
sendo sua detecção precoce fundamental para
minimizar as alterações na aquisição de linguagem e no
desenvolvimento cognitivo. Uma das ferramentas
utilizadas na triagem auditiva é o Potencial Evocado
Auditivo de Tronco Encefálico modo automático
(PEATE-A) que possibilita a avaliação da audição em
neonatos e lactentes, o que contribui para uma
intervenção fonoaudiológica rápida. Este projeto
acompanhou, de 4 em 4 meses, durante o primeiro ano
de vida, o desenvolvimento da audição e da linguagem
de lactentes que apresentaram o resultado do exame
PEATE alterado. Foi utilizada a Escala ELM para a
avaliação do desenvolvimento da linguagem e
instrumentos sonoros e o Audiômetro Pediátrico para
avaliação do desenvolvimento da função auditiva. Com
o andamento das avaliações pode-se perceber que os
lactentes avaliados que tiveram alterações no PEATE,
com perdas de grau leve, mostraram resultados
semelhantes ao de crianças que não tiveram alteração
auditiva constatada.
Audição - Lasctentes - Orientação familiar
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ACOMPANHAMENTO DA AQUISIÇÃO E DO
DESENVOLVIMENTO
DA
LINGUAGEM
EM
LACTENTES DE RISCO PARA PERDA AUDITIVA
Flávia Renata Machado (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Maria Cecília Marconi Pinheiro Lima (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Cada vez mais a qualidade de vida do recém nascido
de risco torna-se foco de discussões. Com o aumento
de sobrevida destes lactentes, aumenta-se também a
probabilidade de desenvolvimento de seqüelas, como,
por exemplo, as perdas auditivas. Estas apresentam
maior incidência em lactentes que foram expostos aos
fatores de risco para tal. Objetivo: Acompanhar a
aquisição e o desenvolvimento da linguagem e do
sistema sensório motor oral em lactentes portadores de
um ou mais indicadores de risco para a perda auditiva,
que permaneceram em Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal. Metodologia: Para o acompanhamento dos
recém nascidos fez-se uso da Escala ELM (Early
Language Milestone Scale) de aquisição e
desenvolvimento de linguagem, assim como do
Protocolo de Observação do Sistema Sensório Motor
Oral. Resultados Parciais: Os lactentes foram
avaliados aos 4, 8 e 12 meses de idade. Aos 4 meses,
12,5% dos lactentes avaliados mostraram-se com
atraso de desenvolvimento de linguagem. Aos 8 meses
foram 15,4 %, e aos 12 meses nenhuma criança
apresentou atraso. Quanto ao Sistema Sensório Motor
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Oral, aos 4 meses 43,7% dos lactentes apresentaram
alterações, sendo a principal o refluxo gastroesofágico.
Aos 8 meses 23,1% apresentaram alterações, e aos 12
meses nenhuma criança apresentou alteração.
Desenvolvimento da linguagem - Surdez - Sistema sensório motor
oral
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ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA
LINGUAGEM
E DA FUNÇÃO AUDITIVA EM
CRIANÇAS
Viviane Trovó Zerbinati (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Maria Cecília Marconi Pinheiro Lima
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
O desenvolvimento da linguagem oral e da audição são
extremamente importantes para a vida em sociedade. A
perda auditiva principalmente em crianças acarreta
déficits no desenvolvimento em geral e as alterações
auditivas precisam ser diagnosticadas precocemente,
com objetivo de evitar déficits na comunicação, na
aquisição da linguagem oral e na interação social da
criança. Assim, este projeto teve como objetivo
acompanhar o desenvolvimento da linguagem e da
função auditiva em crianças de 18 e 24 meses que
permaneceram na Unidade de Terapia Intensiva (UTI),
com indicadores de risco para perda auditiva. Para
tanto foram analisadas as respostas dadas a três
questionários: Escala de Aquisições Iniciais da
Linguagem (ELM), os Roteiros de Observação da
Motricidade Oral e de Avaliação da Função Cognitiva.
Foram avaliadas 28 crianças, sendo 17 de 18 meses e
11 de 24 meses. Dentre estas, 32% apresentaram
alteração na questão relacionada ao Sistema Sensória
Motor Oral (SSMO), sendo essa alteração observada
quanto as questões alimentares,14% apresentaram
atraso na escala ELM e 7% apresentaram déficit na
avaliação da função cognitiva. Os cuidadores das
crianças que apresentaram atrasos receberam
orientações. Houve também encaminhamento das
crianças para serviços na comunidade.
Linguagem - Indicador de Risco - Neonato de risco
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O PERFIL DAS FAMÍLIAS DE LACTENTES QUE NÃO
RETORNAM PARA CONCLUIR A TRIAGEM
AUDITIVA NEONATAL
Franciely Da Silveira (Bolsista FUNDAP) e Profa. Dra.
Maria de Fátima de Campos Françozo (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A realização da triagem auditiva neonatal permite a
detecção de perda auditiva na primeira infância e a
intervenção precoce, oferecendo condições favoráveis
para o desenvolvimento das capacidades cognitivas,
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sociais, emocionais e lingüísticas da criança. O
Programa de TAN realizado no CEPRE vem sendo
desenvolvido desde 2002, triando todos os lactentes
nascidos no CAISM. No entanto, observa-se que nem
todas as famílias trazem os lactentes para completar o
processo da TAN. Dessa forma, este estudo teve como
objetivo conhecer o perfil das famílias que não retornam
para completar o processo de Triagem auditiva de seus
lactentes, comparando-o ao perfil das famílias que
concluem o processo. Para a elaboração do perfil
dessas famílias, foi realizada uma pesquisa
documental, retrospectiva, nos prontuários de todos os
lactentes que precisaram retornar para concluir a TAN,
no ano de 2007, considerando-se as variáveis: idade,
escolaridade e procedência. Na seqüência procedeu-se
a análise comparativa entre o subconjunto das famílias
que retornaram para completar o processo e o das que
não retornaram. Fatores demográficos contribuem para
o não retorno do lactente na avaliação da triagem
auditiva neonatal.
Triagem auditiva neonatal - Família - Adesão
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ESTUDO DOS PERFIS DE FRAGILIDADE EM
IDOSOS E SUA CORRELAÇÃO COM PARÂMETROS
HEMATOLÓGICOS
E
NÍVEIS
SÉRICOS
DE
VITAMINA B12
Thaís Pinhas Ariza Monteiro (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Maria Elena Guariento (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A anemia é freqüente em idosos, podendo causar
diminuição da mobilidade, do desempenho físico e
força muscular, osteopenia e aumento do número de
quedas e fraturas. Os critérios para definir a fragilidade
em idosos, importante indicador de problemas de
saúde, não incluem a anemia. Um critério com maior
especificidade viabiliza o discernimento daqueles que
são realmente frágeis e necessitam de maiores
cuidados, oferece base para comparações entre
populações, além de fornecer um fenótipo para
pesquisas sobre a etiologia e intervenções para
prevenir ou retardar a progressão da fragilidade. Este
estudo tem por objetivos definir o perfil de fragilidade de
idosos de 65 a 85 anos, recrutados no Ambulatório de
Geriatria do HC-UNICAMP; correlacionar os perfis de
fragilidade com os dados hematimétricos destes
indivíduos, na tentativa de estabelecer maior incidência
de anemia, ou não, em idosos frágeis e correlacionar as
baixas dosagens de vitamina B12 com os perfis de
fragilidade. Serão realizadas coletas de informações
clínicas e amostras de sangue (para a realização de
hemograma e dosagem vitamina B12) em 60
indivíduos, que permitam classificá-los em não-frágeis,
pré-frágeis e frágeis e os dados hematimétricos serão
trabalhados em suas médias aritméticas e analisados
pelo método de Wilcoxon.

Fragilidade - Anemia - Eritropoetina
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AVALIAÇÃO DE FATORES DE RISCO PARA
FRATURA DE QUADRIL EM MULHERES IDOSAS
Ximênia Mariama de Souza (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Maria Elena Guariento (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A população brasileira tem envelhecido rapidamente
nas últimas décadas. Entre os eventos incapacitantes
que acometem os idosos, destaca-se a ocorrência de
quedas, que é o mecanismo de lesão mais freqüente
nesse grupo, sobretudo em mulheres. Uma das
conseqüências da queda é a fratura de quadril,
associada à mortalidade alta, imobilidade, formação de
escaras, isolamento social e depressão. A prevenção
de fratura de quadril é possível quando os fatores de
risco são identificados e controlados. Esse estudo
objetivou descrever as características de uma
população de mulheres idosas quanto aos seguintes
fatores de risco para fratura de quadril: antecedente de
queda / fratura óssea no último ano, peso ≤ 60 quilos,
uso das duas mãos para passar da posição sentada
para a posição ereta, idade igual ou superior a 80 anos.
Os sujeitos da pesquisa foram idosas atendidas nos
Ambulatórios de: Geriatria, Cardiologia e Gastroclínica
do HC da Unicamp (Campinas, SP), avaliadas entre o
segundo semestre de 2008 e o primeiro semestre de
2009. 44% das entrevistadas apresentaram dois ou
mais fatores de risco,sendo os mais frequentes
antecedente de queda/fratura óssea (53%) e peso ≤
60kg (38%). A investigação de fatores de risco para a
ocorrência de fratura de quadril permite aos serviços de
saúde prever e prevenir a ocorrência desses eventos e,
dessa forma, reduzir as taxas de morbimortalidade e os
custos com atendimento médico.
Idosas - Fratura de quadril - Fatores de risco
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O USO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA
ASSISTIVA
NA
LINGUAGEM
ESCRITA
DE
CRIANÇAS COM BAIXA VISÃO POR DISTROFIA DE
CONES
Camila Goncalves de Sousa (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Profa. Dra. Maria Elisabete Rodrigues Freire Gaspare
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
A distrofia de cones é uma doença retiniana hereditária
que se caracteriza por afetar a função dos cones (célula
fotorreceptora).As pessoas que sofrem da distrofia dos
cones
apresentam
baixa
acuidade
visual,
comprometimento com a visão de cores, nistágmo e
fotofobia. O objetivo deste trabalho é apresentar como
pode ser melhorada a linguagem escrita de um escolar
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que tem baixa visão por distrofia de cones. As
atividades escolares exigem que o aluno tenha domínio
visual para realizar a leitura da lousa, leitura de livros e
escrita no caderno. Para que o escolar com baixa visão
tenha acesso à leitura da lousa ele pode fazer uso do
sistema telescópico (recurso óptico para ver a lousa),
sentar mais próximo da lousa materiais ampliados,
entre outros. Na baixa visão o uso da visão residual é
essencial para o desenvolvimento e percepção,e este
trabalho tem por finalidade apontar caminhos para o
desenvolvimento na linguagem escrita envolvendo o
lúdico e o treinamento da percepção visual em crianças
com a distrofia no cone.
Tecnologia assistiva - Linguagem - Fonoaudiologia
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ASPECTOS DA LINGUAGEM NA INTERVENÇÃO
GRUPAL EM UM SUJEITO COM RETINOSE
PIGMENTAR
Laura Fernanda de Campos (Bolsista FUNDAP), Sonia
Maria Chadi de Paula Arruda e Profa. Dra. Maria
Elisabete Rodrigues Freire Gaspare (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A retinose pigmentar é uma doença hereditária que
causa degeneração progressiva dos fotorreceptores
retinianos, cujos sintomas são diminuição da visão,
alterações do campo visual e a dificuldade de
adaptação ao escuro. Este estudo objetiva apresentar
um trabalho de reabilitação grupal para um sujeito do
sexo masculino, 55 anos, que apresenta visão
subnormal por retinose pigmentar associada à
deficiência auditiva há cerca de 5 anos. O sujeito J.M.
freqüenta o Grupo de reabilitação multiprofissional do
CEPRE/UNICAMP desde o início de 2009. No início,
J.M. demonstrou dificuldade para se inserir no grupo,
não conseguindo ouvir e compreender informações
mesmo quando ditas bem próximas, por não estar
utilizando a prótese auditiva que estava sem pilhas.
Mostrou-se também incapaz de realizar leitura em
tamanhos de fontes convencionais pois ainda não
estava utilizando os óculos especiais prescritos para
leitura. O sujeito foi orientado quanto ao uso das
próteses auditivas e dos óculos especiais. Ao suprir
minimamente as causas da privação sensorial com
auxílio de óculos e próteses auditivas J.M. mostrou-se
mais participativo, interagindo com os outros pacientes
e com os profissionais do grupo, expondo suas opiniões
e demonstrando grande satisfação durante sua
participação evidenciando melhora em sua linguagem e
qualidade de vida.
Retinose pigmentar - Tecnologia assistiva - Linguagem
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QUALIDADE DO SONO EM PACIENTES OBESOS
CANDIDATOS A CIRURGIA BARIÁTRICA
Ana Carolina Frazão (Bolsista PIBIC/CNPq), José
Carlos Pareja, Elinton Adami Chaim e Profa. Dra. Maria
Filomena Ceolim (Orientadora), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
Estudos demonstram que existe associação entre a
obesidade e a má qualidade do sono, o que pode
comprometer a qualidade de vida das pessoas obesas.
A avaliação da qualidade do sono ainda recebe pouca
atenção dos profissionais de saúde que atendem esses
pacientes. Este trabalho teve como objetivos verificar
em obesos candidatos à cirurgia bariátrica: qualidade
do sono, sonolência diurna e associação entre
qualidade de vida e qualidade do sono. Cem sujeitos,
atendidos no Ambulatório de Obesidade Severa do
Hospital das Clínicas da Unicamp (Índice de Massa
Corpórea igual ou superior a 30,0 kg/m2, idade entre 18
e 65 anos, sem diagnóstico de distúrbio de sono e
voluntários)
responderam
aos
instrumentos:
questionário de identificação; Índice de Qualidade do
Sono de Pittsburgh (PSQI); Escala de Sonolência de
Epworth (ESE); avaliação da qualidade de vida
(WHOQOL-bref). A análise dos dados foi realizada com
estatística não paramétrica. Encontrou-se, em 63% dos
sujeitos, pontuação compatível com sono de má
qualidade; 20% tinham pontuação compatível com
sonolência diurna excessiva na ESE. Não foi observada
correlação significativa entre o PSQI e a ESE. Todos os
domínios do WHOQOL-bref apresentaram correlação
negativa significativa com o PSQI. Os achados
apontam para a importância de intervenções para
melhoria da qualidade do sono nesse grupo, o que
deverá contribuir para uma melhor qualidade de vida.
Qualidade do sono - Obesidade - Enfermagem

B0162

MONITORAMENTO AUDIOLÓGICO NOS DOIS
PRIMEIROS ANOS DE VIDA DE CRIANÇAS COM
INDICADORES DE RISCO PARA PERDA AUDITIVA
PROGRESSIVA E/OU TARDIA
Ana Luíza Wuo Maia (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Maria Francisca Colella dos Santos (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Durante os 3 primeiros anos de vida, ocorre o processo
de maturação do sistema nervoso auditivo central,
sendo a fase ótima da plasticidade neural da via
auditiva. Assim, buscamos analisar o desenvolvimento
auditivo no segundo ano de vida de crianças que
apresentam indicadores de risco para perda auditiva de
aparecimento tardio e/ou progressiva ou para
alterações no processamento auditivo que participaram
do monitoramento audiológico durante o primeiro ano
de vida. Foram realizadas duas avaliações, aos 18 e 24
meses, sendo constituídas de: anamnese, observação
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das respostas comportamentais a sons instrumentais e
verbais, audiometria com reforço visual (PA2Interacoustics) e avaliação das condições da orelha
média (MT10-Interacoustics). Ao final do segundo ano
de vida, 100% das crianças pré-termo e 80% a termo
apresentaram desenvolvimento auditivo dentro dos
padrões de normalidade. A Imitanciometria apresentou
condições normais de orelha média aos 24 meses, em
18,7% a termo e 15,7% pré-termo. Em relação ao
Audiômetro Pediátrico, aos 24 meses a média dos
níveis mínimos de audição foi de 20dBNA em 80,0%
das crianças a termo e 88,8% das pré-termo. Portanto,
não foram encontradas perdas auditivas progressivas
e/ou tardia.
Desenvolvimento infantil - Audição - Testes auditivos

B0163

MONITORAMENTO AUDIOLÓGICO DE LACTENTES
COM INDICADORES DE RISCO PARA PERDA
AUDITIVA PROGRESSIVA E/OU TARDIA
Bianca Celestino Giordano (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Maria Francisca Colella dos Santos
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
O objetivo deste estudo foi analisar as respostas
auditivas dos lactentes aos 4, 8 e 12 meses, que
apresentaram resultados normais na Triagem Auditiva
Neonatal, mas que possuem indicadores de risco para
perda auditiva de aparecimento tardio e/ou progressivo.
Para tal, realiza-se uma série de procedimentos para o
monitoramento auditivo: anamnese; observação
comportamental com sons verbais e não-verbais;
audiometria com reforço visual (PA2-Interacoustics);
imitanciometria, (MT10-Interacoustics); realização da
pesquisa das emissões otoacústicas (ILO 292 USBOtodynamics). Foram avaliados 65 lactentes, sendo 36
do sexo masculino. Quanto à idade gestacional, a
maioria é pré-termo. Verificamos atraso no
desenvolvimento auditivo em 37,2% dos lactentes de 4
meses, 50% dos lactentes aos 8 meses e com 27,3%
aos 12 meses. Alterações de orelha média foram mais
freqüentes nos lactentes aos 8 meses. Para as crianças
que apresentaram respostas aquém do esperado, os
pais foram orientados, por meio de folhetos
explicativos,
a
desenvolver
atividades
que
estimulassem a audição e a linguagem da criança.
Percebe-se, portanto, a importância da realização
desse monitoramento, pois são diagnosticadas
precocemente possíveis perdas ou mesmo atrasos no
desenvolvimento auditivo.
Audição - Desenvolvimento - Lactentes

B0164

ESTUDO DA SAÚDE AUDITIVA DE PRÉESCOLARES DE SUMARÉ
Thaís Alvares de Abreu e Silva Grigol (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Maria Francisca Colella
dos Santos (Orientadora), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
Para que o ser humano adquira a linguagem e
desempenhe o seu papel de falante no mundo, é
essencial que o seu sistema auditivo esteja íntegro. Ou
seja, a aquisição e desenvolvimento da linguagem
verbal pelo homem necessitam de integridade periférica
e central do sistema auditivo. O objetivo deste estudo
foi analisar a Saúde Auditiva de crianças na faixa etária
de 5 a 7 anos que freqüentam Escolas Municipais de
Ensino Infantil (EMEI) do município de Sumaré,
localizadas em regiões socioeconômicas distintas. Para
tal, foram aplicados questionários aos pais dessas
crianças e elas foram submetidas a testes de triagem
auditiva. A partir da análise dos resultados verificamos
que as questões 3(Você acha seu filho(a) muito
distraído?); 4(Seu filho(a) se assusta com sons fortes?);
5(Seu filho(a) faz muito “hã”, “o que?”?); 8(Seu filho(a)
reage a sons fortes?);15-h(Seu filho(a) já teve ou tem
otites/infecções de ouvidos?) devem fazer parte dos
questionários aplicados em programas de triagem
auditiva por terem apresentado relação positiva entre
as respostas obtidas no questionário e o resultado da
triagem auditiva. Dessa forma, além do questionário
permitir o conhecimento da história da criança, ele pode
indicar quais delas necessariamente precisam realizar a
triagem auditiva.
Audição - Pré-escolares - Triagem auditiva

B0165

TIMPANOMETRIA COM TOM DE SONDA DE 1000 HZ
E EMISSÕES OTOACÚSTICAS EM LACTENTES
Thaís Antonelli Diniz (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa.
Dra. Maria Francisca Colella dos Santos (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Introdução: A triagem auditiva neonatal tem como
principal objetivo a detecção precoce de alterações
auditivas, para isso utiliza-se as Emissões Otoacústicas
Evocadas por Transientes (EOAET). Acredita-se que
alterações de orelha média influenciam o resultado da
pesquisa das EOAET, podendo obter respostas
reduzidas ou ausência de resposta. Objetivo: Analisar
os resultados obtidos na timpanometria com tom de
sonda de 226 e 1000 Hz e compará-los aos resultados
das EOAET. Metodologia: Estudo clínico, prospectivo e
transversal. Foram avaliados 40 lactentes. Realizou-se
anamnese, meatoscopia, pesquisa das EOAET,
Timpanometria com tom de sonda de 226 Hz e 1000 Hz
e Reflexo Acústico Ipsilateral. Resultados: dos lactentes
avaliados, 86% apresentaram EOAET. A timpanometria
realizada com tom de sonda de 226 Hz observou-se
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51% curva tipo A, 46% duplo-pico e 3% curva tipo B, e
com tom de sonda de 1000 Hz, 75.3% pico único, 5.2%
plana, 1.3% duplo-pico e 18.2% bloqueada. Os
lactentes
que
tinham
presença
de
EOAET
apresentaram curva timpanométrica normal tanto em
226 Hz quanto em 1000 Hz. Já os lactentes com
ausência de EOAET, quando a timpanometria foi
realizada com 226 Hz apenas 2 apresentaram curva
timpanométrica alterada, já com 1000 Hz quatro (4/63)
estavam alteradas. Conclusão: os resultados obtidos
pela curva timpanométrica com tom de sonda de 1000
Hz mostraram-se mais fidedigno do que os obtidos com
226 Hz em neonatos até 4 meses. Além disso,
observou-se que alterações de orelha média
influenciam o registro das EOAET.
Lactente - Testes auditivos - Audição

B0166

QUEIXAS
RESPIRATÓRIAS,
CONDIÇÕES
DE
TRABALHO E PERFIL DE TRABALHADORES DE
EMPRESA DE PLANTAÇÃO DE FLORES EM
ANDRADAS - MG
Flávia Nemézio Mariotto (Bolsista IC CNPq), Ricardo
Dourado Rueda e Profa. Dra. Maria Inês Monteiro
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
A agricultura é um setor de grande importância mundial
e apesar de sua modernização, emprega milhares de
trabalhadores pelo mundo. Mesmo assim, há pouco
interesse no estudo de aspectos da saúde e segurança
desses trabalhadores já que há muitos estudos estão
relacionados ao desenvolvimento de novas tecnologias
para o aumento da produção na agrícola,
desconsiderando os impactos à saúde e à segurança
do trabalhador. Este estudo teve por objetivo identificar
as condições de trabalho, queixas respiratórias e perfil
dos trabalhadores de empresa de flores na cidade de
Andradas – MG. Trata-se de um estudo transversal
realizado com 100 trabalhadores rurais, utilizado um
questionário com dados sociodemográficos, aspectos
de saúde e questões relativas a doenças respiratórias,
sendo aplicado a todos que estivessem de acordo com
o termo de consentimento livre e esclarecido. Dos
entrevistados, 9% afirmaram ter sinusite, 3% asma,
21% rinite, 6% relataram ter falta de ar, 41% afirmaram
ter crise de espirro e coceira no nariz durante o dia de
trabalho. 73% dos trabalhadores manifestaram pelo
menos um episódio de gripe ou resfriado nos últimos
seis meses. É necessário que haja uma organização
maior da atenção básica à saúde do trabalhador rural
no âmbito do SUS para que sejam realizadas ações de
prevenção e promoção à saúde e não apenas medidas
paliativas que visam a cura da doença já estabelecida
Trabalhador rural - Saúde do trabalhador - Plantação de flores
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B0167

CONDIÇÕES DE TRABALHO E ESTILO DE VIDA DE
MOTORISTAS DE TAXI EM SÃO PAULO
Luciana Tiemi Kuranishi Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Profa. Dra. Maria Inês Monteiro (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Esta pesquisa teve como objetivo traçar o perfil de
motoristas de táxi que trabalham como autônomos ou
em cooperativas e identificar as condições de saúde,
trabalho e estilo de vida desses profissionais,
buscando-se
relacionar
fatores
de
risco
e
especificidades da profissão e condições de saúde.
Trata-se de um estudo transversal realizado com
taxistas
na
cidade
de São Paulo. Os dados foram inseridos no Programa
Excel® e foi realizada análise descritiva dos dados.
Observou-se que todos os entrevistados eram do sexo
masculino, com faixa etária predominante de 41 a 50
anos, sendo a maioria com ensino médio completo e
jornada de trabalho predominante de 12 horas diárias.
O trânsito foi mencionado como principal fator de
cansaço e desgaste no trabalho, visto que estão
expostos
a
diversos
estressores
como
congestionamento e longas horas dirigindo. Conclui-se,
com isso, que a garantia de melhores condições de
trabalho, independente do vínculo empregatício, pode
proporcionar melhor qualidade de vida a esses
profissionais.
Condições de trabalho - Motoristas - Motoristas de táxi

B0168

CONDIÇÕES DE TRABALHO E ESTILO DE VIDA
ENTRE TRABALHADORES DE UMA FUNDIÇÃO NO
INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Natália Alvario Marques (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Maria Inês Monteiro (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
OBJETIVO: Traçar o perfil sociodemográfico, condições
de trabalho e estilo de vida entre trabalhadores de uma
fundição numa cidade do interior do Estado de São
Paulo. MÉTODO: Estudo epidemiológico transversal
com amostra composta por funcionários que aceitaram
participar da pesquisa, totalizando 48 trabalhadores. Foi
utilizado
um
questionário
com
dados
sociodemográficos, estilo de vida, trabalho e aspectos
de saúde (Monteiro, 2006) para coleta de dados. Os
questionários foram aplicados pela autora e foi usado o
termo de consentimento livre e esclarecido. Foi
realizada estatística descritiva e testes estatísticos.
RESULTADOS: Entre os entrevistados, 45 eram do
sexo masculino (93,75%). Onze trabalhadores (22,9%)
tinham idade inferior a 30 anos, 17 (35,4%) entre 30 e
39 anos, e 20 (41,6%) tinham mais que 40 anos. Em
relação ao estado civil a maioria era casada 32
(66,6%). Ao analisar a escolaridade, não havia
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trabalhadores analfabetos, 24 deles (50%) tinham
ensino fundamental incompleto, sete (14,6%) tinham o
ensino fundamental completo, um (2,08%) tinha o
ensino médio incompleto, 13 (27,08%) tinham o ensino
médio completo, e três (6, 25%) tinham o ensino
universitário (cursando ou já formados). Medidas de
promoção a saúde no trabalho são importantes tanto
para os trabalhadores quanto para a empresa.
Saúde e trabalho - Saúde do trabalhador - Fundições

B0169

CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE ENTRE
TRABALHADORES DE USINA DE AÇÚCAR E
ÁLCOOL
Natália Priscila Chaves (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Maria Inês Monteiro (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Apesar da grande importância das atividades agrícolas
o número de estudos sobre o tema é pequeno. Este
estudo tem por objetivo os principais problemas de
saúde dos trabalhadores rurais. Trata-se de um estudo
de revisão bibliográfica desenvolvido por meio de
consulta a base de dados eletrônica – Medline e Lilacs.
No trabalho no campo, do ponto de vista da
organização do processo de trabalho, os dados
demonstraram percentual elevado de desconhecimento
dos riscos da exposição, bem como a não utilização de
equipamentos de proteção individual Dentre os
principais riscos a que estão expostos esses
trabalhadores devem ser destacados: uso de
agrotóxicos, cargas laborais como cargas físicas,
químicas, biológicas, mecânicas, fisiológicas e cargas
psíquicas. O trabalhador rural realiza movimentos que
favorecem o aparecimento de doenças do trabalho
como dores no corpo, tendinites, bursites e problemas
de coluna, além de distúrbios hidroletrolíticos
relacionados a sudorese excessiva.
Saúde do trabalhador - Trabalhadores rurais - Agroindústria
canavieira

B0170

QUEIXAS
RESPIRATÓRIAS,
CONDIÇÕES
DE
TRABALHO E PERFIL DE TRABALHADORES DE
EMPRESA DE PLANTAÇÃO DE FLORES EM
ANDRADAS - MG
Ricardo Dourado Rueda (Bolsista IC CNPq), Flávia
Nemézio Mariotto e Profa. Dra. Maria Inês Monteiro
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
A agricultura é um setor de grande importância mundial
e apesar de sua modernização, emprega milhares de
trabalhadores pelo mundo. Mesmo assim, há pouco
interesse no estudo de aspectos da saúde e segurança
desses trabalhadores já que há muitos estudos estão

relacionados ao desenvolvimento de novas tecnologias
para o aumento da produção na agrícola,
desconsiderando os impactos à saúde e à segurança
do trabalhador. Este estudo teve por objetivo identificar
as condições de trabalho, queixas respiratórias e perfil
dos trabalhadores de empresa de flores na cidade de
Andradas – MG. Trata-se de um estudo transversal
realizado com 100 trabalhadores rurais, utilizado um
questionário com dados sociodemográficos, aspectos
de saúde e questões relativas a doenças respiratórias,
sendo aplicado a todos que estivessem de acordo com
o termo de consentimento livre e esclarecido. Dos
entrevistados, 9% afirmaram ter sinusite, 3% asma,
21% rinite, 6% relataram ter falta de ar, 41% afirmaram
ter crise de espirro e coceira no nariz durante o dia de
trabalho. 73% dos trabalhadores manifestaram pelo
menos um episódio de gripe ou resfriado nos últimos
seis meses. É necessário que haja uma organização
maior da atenção básica à saúde do trabalhador rural
no âmbito do SUS para que sejam realizadas ações de
prevenção e promoção à saúde e não apenas medidas
paliativas que visam a cura da doença já estabelecida.
Trabalhador rural - Saúde do trabalhador - Plantação flores

B0171

CONDIÇÕES DE TRABALHO E ESTILO DE VIDA
ENTRE
FEIRANTES
DE
CAMPINAS:
A
PERSPECTIVA DOS TRABALHADORES
Simone Patrícia Mondin (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Maria Inês Monteiro (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Esta pesquisa teve por objetivo identificar o perfil
sociodemográfico, condições de trabalho e aspectos de
saúde de feirantes de Campinas, dando continuidade a
projeto anterior. Foram distribuídos questionários ao
longo de dois anos em 14 feiras-livres, totalizando 101
feirantes. A maioria era do sexo masculino (60,4%),
casados (83,2%), e 1/3 completou o ensino
fundamental. A faixa etária variou de 21 a 75 anos de
idade com média de 47,79 anos e mediana 51 anos. A
maioria (82%) referiu ter poder de decisão sobre o
trabalho que executam, sendo relatado como fator de
motivação para ingressar e permanecer neste
segmento. A renda mensal predominante (56%) foi de
760 a 1519 reais, correspondendo a 50% ou mais da
manutenção familiar em 77% dos casos. Observou-se
que o trabalho em feiras livres tem importante
envolvimento familiar nas atividades laborais. Além
dessas informações, obtiveram-se dados sobre
ocupação, atividade física, de lazer, aspectos de saúde,
condições de trabalho e estilo de vida. Finalmente,
relatos colhidos em conversas com os feirantes
permitiram constatar inseguranças e paixões em
relação ao trabalho que vivenciam.
Condições de trabalho - Feira livre - Saúde do trabalhador
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B0172

CUIDADORES DE CRIANÇAS COM SURDEZ:
CONTRIBUIÇÃO DO ATENDIMENTO EM GRUPO
Ligia Aparecida Furlan, Ligiane Antonieta Martins
Vieira, Rita de Cássia Ietto Montilha e Profa. Dra. Maria
Inês Rubo de Souza Nobre Gomes (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Este trabalho foi realizado com um grupo de cuidadores
de crianças com surdez atendido no Centro de Estudos
e Pesquisa em Reabilitação – Cepre; Faculdade de
Ciências Médicas - Unicamp. Tendo como objetivos:
identificar as reações dos cuidadores frente ao
diagnóstico da deficiência, verificar se o cuidador
reserva algum período para atividades de lazer e
identificar possíveis contribuições de atividades
terapêuticas. Foi utilizado um questionário aplicado por
entrevista, desenvolvido após estudo exploratório.
Compôs-se uma amostra não probabilística, constituída
por sete cuidadores. Dentre os resultados obtidos, os
sentimentos apontados pelos cuidadores, destacaramse: a tristeza (71,0%) e o medo (57,0%). A maioria dos
sujeitos (57,0%) relatou reservar períodos para dedicarse ao lazer. Grande parte dos cuidadores (71,0%)
acredita que as atividades do grupo contribuem para
troca de experiências e para compreender a deficiência.
Os sentimentos de tristeza e medo mostraram-se mais
evidentes, grande parte dos cuidadores entende a
necessidade de desenvolver atividades para o prazer e
a maioria dos cuidadores encontra no grupo um maior
entendimento da deficiência por meio da troca de
experiências.
Terapia ocupacional - Atendimento em grupo - Cuidadores

B0173

QUALIDADE
DE
VIDA
RELACIONADA
À
SOBRECARGA DE TRABALHO EM CUIDADORES
DE IDOSOS COM TRANSTORNOS MENTAIS
Déborah Cristina de Oliveira (Bolsista FAPESP), Gisele
Fontanini Souza de Carvalho, Florindo Stella, Celina
Matiko Hori Higa, Priscila Buzzo e Profa. Dra. Maria
José D'Elboux (Orientadora), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
Este trabalho avalia a qualidade de vida relacionada à
saúde (QVRS) e a sobrecarga de trabalho de 70
cuidadores de idosos com demência e depressão
atendidos no ambulatório de Psicogeriatria de um
Hospital Universitário de Campinas; identifica ainda a
associação entre a sobrecarga de trabalho e as
variáveis sociodemográficas do cuidado; e a
associação entre a sobrecarga e a QVRS dos
cuidadores. Trata-se de um estudo exploratório
descritivo de corte transversal, de abordagem
quantitativa. Foram aplicados três questionários: o The
Medical Outcomes Study Short-Form Health Survey
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(SF-36), a Escala Zarit Burden Interview (ZBI) e um
formulário elaborado pelas autoras da pesquisa a ser
preenchido com dados sociodemográficos e de saúde
do cuidador e do idoso, bem como com dados sobre o
cuidado. Foi realizada análise descritiva, de
comparação e de correlação dos dados. As doenças
mais relatadas pelos cuidadores foram afecções de
coluna e hipertensão arterial. Todos os domínios do SF36 estiveram significativamente corelacionados aos
escores totais da Escala ZBI, com fracas à forte
magnitudes, sendo que a saúde mental do cuidador
mostrou ser mais atingida pela sobrecarga. O quesito
“reside junto ao idoso” foi o aspecto mais
significativamente relacionado ao aumento da
sobrecarga de trabalho.
Idoso - Qualidade de vida - Sobrecarga de trabalho

B0174

LETALIDADE
EM
PACIENTES
COM
CRIPTOCOCOSE ASSOCIADA AO HIV NA ERA DA
TERAPIA ANTIRETROVIRAL DE ALTA POTÊNCIA
Priscila de Marco da Silveira (Bolsista SAE/UNICAMP),
Mayara Sanches Fonseca, Mariângela Ribeiro Resende
(Co-orientador) e Profa. Dra. Maria Luiza Moretti
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
Objetivos: avaliar o manejo terapêutico e a evolução
clínica da criptococose em pacientes infectados pelo
HIV. Objetivos específicos foram: avaliar as medidas
terapêuticas para hipertensão intracraniana; avaliar os
esquemas terapêuticos para a criptococose e avaliar
sua letalidade. Sujeitos e métodos: estudo
retrospectivo, descritivo, de 2000 a 2008, incluídos
pacientes com idade igual ou maior a 18 anos,
diagnóstico de infecção pelo HIV e diagnóstico de
criptococose por cultura, pesquisa direta e/ou exame
histopatológico. Resultados: foram diagnosticados 103
casos de criptococose no período, sendo 73 infectados
pelo HIV. Foi mais prevalente entre indivíduos 35 e 55
anos (69,8%). A forma meníngea foi a predominante,
com 61(83,6%) casos, seguida da pulmonar com
4(5,5%) e disseminada 2 (2,7%). A criptococose foi
definidora de aids em 32(43,8%) e em 23(31,5%) já
havia outra infecção oportunista (IO) prévia. O CD4 foi
inferior a 50 cel/mm3 em 35(47,9%) e entre 50 e 100
cel/mm3 em 6(8,2%).O esquema terapêutico utilizado
foi anfotericina B convencional na fase inicial e
fluconazol na fase de manutenção e supressão. A
pressão liquórica foi avaliada de forma irregular.
Evoluíram para cura 45(61,6%) dos pacientes e para
óbito 26(35,6%). Conclusão: conforme descrito
previamente houve predomínio da forma meníngea,
sendo a primeira IO em 43,8% dos casos, além de ter
apresentado letalidade elevada.
Criptococose - Aids - Terapêutica
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B0175

DIAGNÓSTICO DE AGAMAGLOBULINEMIA LIGADA
AO X POR CITOMETRIA DE FLUXO
Beatriz de Faria Carniel (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Maria Marluce dos Santos Vilela (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

origem nosocomial. Dos adultos, 80 (65%) foram
internados na UTI e entre as crianças, 9 (81,8%) na UTI
neonatal. Houve registro de 34 (48,6%) colonizações
multirresistentes. O monitoramento da infecção
hospitalar pode contribuir para a identificação e
intervenção em situações de risco de infecção e morte
hospitalar.
Infecção hospitalar - Mortalidade - Informação em saúde

A Agamaglobulinemia ligada ao X (XLA) é uma
deficiência genética recessiva causada por uma
mutação no gene da tirosina kinase de Bruton (Btk).
Essa enzima tem como principal função a maturação do
linfócito B e, possuindo essa deficiência, o indivíduo
não possui células B maduras no sistema circulatório
ou nos órgãos linfóides secundários e, portanto, existe
uma menor concentração ou total ausência de
imunoglobulinas em seu sangue. A Btk é uma enzima
citoplasmática da família das Tec kinases e está
presente em todas as células, exceto linfócitos T. O
indivíduo
que
possui
essa
imunodeficiência
normalmente é diagnosticado entre seis e nove meses
de idade, fica sujeito a infecções de repetição e, por
isso, é tratado com injeções mensais de -globulina. O
presente trabalho propõe a análise por citometria de
fluxo de pacientes com hipogamaglobulinemia (redução
dos níveis de pelo menos três classes de
imunoglobulinas) para identificar os portadores da XLA.
Agamaglobulinemia ligada ao X - BTK - XLA

B0176

PERFIL DOS ÓBITOS ASSOCIADOS À INFECÇÃO
HOSPITALAR NO HOSPITAL ESTADUAL SUMARÉ,
SP
Aline Caixeta Guimarães (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Maria Rita Donalisio Cordeiro (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A infecção hospitalar é uma das principais causas de
mortalidade nosocomial, sendo considerada importante
indicador de qualidade dos serviços de saúde. Este
estudo tem como objetivo investigar o perfil das mortes
associadas à infecção hospitalar no Hospital Estadual
Sumaré (HES), de 2007 a 2008. Trata-se de estudo
descritivo retrospectivo dos óbitos ocorridos no HES,
previamente analisados pelo Comitê de Óbitos (CO) e
relacionados à infecção hospitalar (n=134). Os dados
obtidos a partir das fichas do CO e dos prontuários
médicos foram: sócio-demográficos, causa e tempo de
internação, procedimentos invasivos, setor de
internação, topologia e etiologia da infecção,
colonização multirresistente. A idade média dos
pacientes variou de 4 dias a 99 anos, média de 58,9,
sendo 58,2% do sexo masculino. A média de tempo de
internação foi de 35 dias. A maioria dos pacientes
(97%) foi submetida a algum procedimento invasivo.
Foram diagnosticadas 91 (68,4%) pneumonias, 62
(46,6%) infecções urinárias e 97 (73,5%) sepsis de

B0177

INVESTIGAÇÃO CLÍNICA DAS PNEUMONIAS
COMUNITÁRIAS EM ADULTOS INTERNADOS NO
HOSPITAL ESTADUAL SUMARÉ
Juliana dos Reis Annunciato (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Maria Rita Donalisio Cordeiro (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
As pneumonias adquiridas na comunidade (PACs) são
as que acometem o paciente não internado ou nas
primeiras 48 horas da admissão. O objetivo deste
estudo é analisar o perfil clinico e de gravidade dos
casos admitidos no Hospital Estadual Sumaré, em
2007e 2008. Foram incluídos 62 pacientes maiores de
14 anos, internados com diagnóstico de PAC (critério
clínico e radiológico). As variáveis de estudo foram
sócio-demográficas, sinais/sintomas, além do escore de
gravidade de pneumonias (CURB-65). Os casos foram
classificados em graves (óbito ou internação por 10
dias ou mais) e não graves (alta hospitalar em até 10
dias). A idade média foi de 63 anos (17-99 anos), sendo
30 mulheres e 32 homens. Não se observou padrão
sazonal das internações. 74% dos pacientes possuíam
pelo menos uma doença crônica associada (HAS,
cardiopatias, doenças pulmonares, entre outras). Os
casos graves se distribuíram de forma homogênea
entre os sexos, faixa etária, presença de comorbidades
(p>0,10). O escore de gravidade CURB-65 (>=3)
indicativo de internação correspondeu a 24 (70,6%) dos
casos que tiveram evolução clínica desfavorável, tendo
letalidade de 41,2%. O perfil clínico e epidemiológico
das PACs tem características regionais, exigindo a
incorporação de critérios adicionais de gravidade,
voltados ao perfil epidemiológico e de acesso a
serviços da região.
Pneumonia comunitária - Hospital - Gravidade
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PERFIL DE MORTALIDADE DO INFARTO AGUDO
DO MIOCÁRDIO COMO INDICADOR DE QUALIDADE
HOSPITALAR NO HOSPITAL ESTADUAAL SUMARÉ
Maria Talita Bonini (Bolsista SAE/UNICAMP), June
Barreiros Freire e Profa. Dra. Maria Rita Donalisio
Cordeiro (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas
- FCM, UNICAMP
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O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é evento que
sempre requer internação hospitalar, sendo importante
causa de morbi-mortalidade da população adulta. O
objetivo deste trabalho é analisar o perfil da mortalidade
hospitalar devido ao IAM no Hospital Estadual Sumaré
(HES), de 2006 a 2008. Trata-se de estudo descritivo
retrospectivo da totalidade dos prontuários hospitalares
dos indivíduos que morreram devido ao IAM. As
variáveis estudadas foram: tipo de IAM (com ou sem
supra desnivelamento do segmento ST, angina de alto,
médio ou baixo risco), variáveis sócio-demográficas,
comorbidades e fatores de risco, tempo de evolução,
intercorrências clínicas, transferências de serviços,
classificação de gravidade Killip (I a IV). Dentre os
sintomas referidos a precordialgia foi a de maior
prevalência (73,4%); a comorbidade mais encontrada
foi a hipertensão arterial (65,3%) e o choque
cardiogênico foi a complicação mais prevalente
(69,6%). O tempo médio de internação foi de 8,9 dias.
A avaliação Killip foi III e IV para 40% dos pacientes.
Foi feita trombólise em apenas 58,8% dos pacientes
com menos de 12 horas de sintomas. A discussão
destes resultados com as equipes de saúde do hospital
pode auxiliar a identificação de falhas na atenção aos
casos. A evolução do IAM pode ser indicador de
relevância na avaliação da qualidade dos serviços
hospitalares.
Infarto agudo do miocárdio - Mortalidade - Informação em saúde

B0179

POLIMORFISMO SNP309 E A RESPOSTA À
QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE EM TUMORES
LOCALMENTE AVANÇADOS DE MAMA
Ana Laura Gatti Palma (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Maria Salete Costa Gurgel (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
O gene p53 é considerado um gene supressor de
tumor, e está mutado em 50% dos tipos de câncer.
Variações genéticas polimórficas em sua via de ação
podem, portanto, determinar uma susceptibilidade
individual ao câncer. A proteína MDM2 é reguladora
negativa dessa via. Recentemente foi descrito um
polimorfismo do MDM2, o SNP309. Acredita-se que ele
leve a uma superexpressão da proteína, inativando a
via de ação do p53. Ele está associado a diversas
neoplasias malignas, e pode estar relacionado a uma
pior resposta desses tumores a seus tratamentos. O
projeto busca elucidar aspectos da relação entre o
SNP309 e o câncer de mama, a segunda neoplasia
mais freqüente entre as mulheres no Brasil. Para tanto
é avaliada a resposta do mesmo à quimioterapia
neoadjuvante em mulheres com câncer de mama
localmente avançado (estágios III e IV). A partir do
sangue das pacientes, através das técnicas de PCR e
digestão enzimática é determinada a presença do
SNP309. A informação é adicionada à uma planilha que
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inclui dados como tipo histológico e resposta tumoral.
Os dados são submetidos à análise estatística
utilizando-se o teste qui-quadrado e Fisher, com 0,05
para o p. Resultados preliminares apontam que o
polimorfismo não altera o risco para o câncer de mama,
e o alelo mutado não apresenta freqüência diferente
daquela encontrada na população normal.
SNP309 - Câncer de mama - Quimioterapia neoadjuvante

B0180

QUAIS AS POSSÍVEIS RAZÕES QUE LEVARAM À
MUDANÇA OU INTERRUPÇÃO DO PRIMEIRO
ESQUEMA ANTIRETROVIRAL EM PACIENTES
ACOMPANHADOS NO HC/UNICAMP?
Danilo da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Mariângela Ribeiro Resende (Orientadora), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Introdução: a manutenção do primeiro esquema antiretroviral para o sucesso terapêutico no tratamento de
pacientes infectados pelo HIV é de grande importância.
Objetivo:identificar as principais razões que levaram a
troca ou abandono do primeiro esquema antiretroviral.Pacientes e Métodos: estudo retrospectivo,
descritivo, com pacientes (maiores de 18 anos)
acompanhados no HC-Unicamp que iniciaram a terapia
antiretroviral (TARV) entre janeiro de 2003 e dezembro
de 2008.Resultados: foram selecionados 96 pacientes,
destes 40(41,67%) trocaram o primeiro esquema antiretroviral. Houve predomínio de homens, brancos com
mediana de idade de 32,50 anos (mínimo:20 e
máximo:63 anos).O intervalo de tempo entre o
diagnóstico do HIV e o início do tratamento antiretroviral variou de nenhum dia a 13 anos. O esquema
inicial de TARV mais prescrito em 75% dos casos foi: 2
NRTI + 1 NNRTI e em 25% houve combinação com IP
(inibidor da protease). O uso de IP no primeiro
esquema foi associado a troca da TARV (25% x 7,14%;
P=0,031). Conclusão: a troca da TARV ocorreu em
quase metade dos casos, sendo o uso de IP no
primeiro esquema associado à troca.
Adesão - Terapia antiretroviral - Eventos adversos

B0181

LETALIDADE ASSOCIADA A LEPTOSPIROSE EM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE REFERÊNCIA
João Carlos de Jesus (Bolsista SAE/UNICAMP),
Rodrigo Nogueira Angerami, Verônica Maria Sinkoc,
Márcia Teixeira Garcia, Maria Luiza Moretti e Profa.
Dra. Mariângela Ribeiro Resende (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Apesar do aprimoramento dos recursos diagnósticos e
terapêuticos, a leptospirose ainda apresenta letalidade
significativa.
A
identificação
de
indicadores
prognósticos pode ter impacto na redução da letalidade.

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
Objetivos: avaliar a letalidade dos casos humanos de
leptospirose atendidos em um hospital regional de nível
terciário de referência em doenças infecciosas e avaliar
os fatores preditivos de óbito associado à doença, na
década atual. Métodos: estudo de análise
retrospectiva, no qual foram incluídos os pacientes
notificados com diagnóstico sorológico de leptospirose,
no período de 2001 a 2008 no HC-Unicamp.
Resultados: em 64 pacientes, houve predomínio no
gênero masculino (84,4%). As manifestações clínicas
mais frequentes foram: febre(89,1%), cefaléia(84,4%),
mialgia(84,4%),
icterícia(39,1%),
hiperemia
conjuntival(35,9%)
e
manifestações
hemorrágicas(18,8%). A letalidade total foi 7,8%, na
faixa etária entre 20 e 49 anos de 9,0% e nos maiores
de 49 anos não ocorreu nenhum óbito. Os fatores
associados à letalidade foram: icterícia(p=0,015),
hemoptise(p=0,002),
dor
abdominal(p=0,005),
colúria(p=0,002) e oligúria(p=0,002). Os antecedentes
epidemiológicos de exposição não foram associados à
letalidade. Conclusão: a letalidade foi inferior à
relatada para o total de casos notificados no Estado de
São Paulo. Os fatores preditivos de letalidade foram
associados ao acometimento pulmonar (hemoptise),
renal (oligúria) e hepático (icterícia e colúria).
Letalidade - Leptospirose - Epidemiologia
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OPORTUNIDADES
PERDIDAS
PARA
O
TRATAMENTO DA TUBERCULOSE LATENTE EM
PACIENTES
COM
INFECÇÃO
PELO
HIV
ACOMPANHADOS
EM
UM
HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO (2ª FASE)
Mayara Sanches Fonseca (Bolsista SAE/UNICAMP),
Priscila de Marco da Silveira e Profa. Dra. Mariângela
Ribeiro Resende (Orientadora), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
Objetivo: aprimorar a adesão às recomendações para
o tratamento da infecção tuberculosa latente (ITL) em
pacientes infectados pelo HIV. Métodos: estudo de
intervenção; avaliados casos de HIV-aids, no período
de 2004-2006, ≥14 anos, identificadas as oportunidades
perdidas para o tratamento da ITL e definidas diretrizes.
Resultados: De 496 casos notificados foram excluídos
116(23,39%) por TB ativa. Nos 271(89,73%) pacientes
incluídos, o teste tuberculínico (TT) foi solicitado em
219(80,81%) e não houve registro em 52(19,19%). A
realização ou a leitura não foram feitas em 64(29,23%).
Dos 155(70,77%) com TT lidos, os resultados foram
<5mm em 118(53,88%) e ≥5mm em 37(16,89%). O
tratamento da ITL foi concluído em 22(59,46%) casos
com TT ≥5mm. Dentre os 116(42,8%), em que o TT
não foi solicitado, não realizado ou não lido, o CD4+ foi
≥ 350 cels/mm3 em 51(43,96%). Para 54,14% dos
profissionais de saúde, o retorno para leitura é a maior
dificuldade do TT, visto que 83,33% referiram solicitá-lo.

Diretrizes: incorporação de protocolo, carimbo e ficha
no prontuário, tratamento da ITL naqueles com TT
≥5mm e contato com a rede pública local. Conclusão:
a oportunidade de realização do TT foi perdida em
42,8% e o não tratamento da ITL em 40,54% dos
casos. Após a aplicação das diretrizes espera-se o
impacto efetivo no controle da ITL.
HIV - Tuberculose - Prevenção

B0183

UTILIDADE DA AVALIAÇÃO SINDRÔMICA E DOS
MÉTODOS DE ELISA NS1 E TESTE RÁPIDO PARA
O DIAGNÓSTICO DE DENGUE
Rafael Luis Moura Lima do Carmo (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Mariângela Ribeiro Resende
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
Introdução: O estabelecimento de critérios e métodos
diagnósticos que otimizem o manejo dos casos de
dengue é uma prioridade em saúde pública. Objetivos:
avaliar a utilidade dos métodos ELISA NS1 e Teste
rápido para o diagnóstico de dengue. Desenho do
estudo: Retrospectivo e descritivo. Casuística e
métodos: foram incluídos pacientes com suspeita de
dengue atendidos no HC-Unicamp, de janeiro de 2007
a maio de 2009, com manifestações hemorrágicas. Os
métodos utilizados foram ELISA NS1 (Panbio®) e Teste
Rápido (Panbio®), comparados ao Mac-ELISA.
Resultados Preliminares: Dos 47 pacientes avaliados, o
intervalo sintomas-coleta foi de 4,5 dias, em média;
houve febre em 100% e cefaléia em 47% dos
pacientes; houve concordância entre teste rápido e o
Mac-ELISA em 83% e entre o NS1 ocorreu
concordância em 55% dos testes. Conclusão: os testes
se mostraram utéis para a confirmação diagnóstica de
dengue, sendo que para a validação do NS1 há a
necessidade de outro teste padrão de comparação em
virtude da precocidade do antígeno NS1 na evolução
da doença. Além disso, observa-se que cefaléia e febre
são sintomas importantes na confirmação/descarte da
doença.
Dengue - Teste rápido - NS1

B0184

RETARDO DA FUNÇÃO DO ENXERTO EM
RECEPTORES DE TRANSPLANTE RENAL COM
DOADOR FALECIDO. FATORES DE RISCO E
IMPACTO NA SOBREVIDA DE PACIENTE E
ENXERTO
Eduardo
José
Mariotoni
Bronzatto
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Marilda Mazzali
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
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O Retardo da Função Renal (RFR), complicação
frequente após o transplante renal, acomete cerca de
60% dos receptores de doador falecido [Mazzali, 1999].
Apresenta etiologia multifatorial. Histologicamente
caracterizado por necrose tubular aguda (NTA).
Objetivo: verificar, em um grupo de transplantados
renais com doador falecido, a incidência de RFR, os
fatores de risco e o impacto na sobrevida de enxerto e
paciente. Metodologia: Análise retrospectiva dos
prontuários médicos de indivíduos > 18 anos,
submetidos ao transplante renal com rim de doador
falecido, no período de janeiro/2003 a dezembro/2006.
Resultados: De um total de 165 transplantes, 111 (67%)
apresentaram RFR, com necessidade de diálise. A
incidência de RFR foi maior no grupo com tempo de
isquemia fria (IF) > 24 horas (85% vs. 60%, p<0.05) e
para doadores com idade maior (40 ± 10,5 versus 31,8
± 11,9 anos, RFR vs. sem RFR, p<0.05). Ao final de 1
ano de acompanhamento, o grupo RFR apresentou pior
função do enxerto em relação ao não RFR (creatinina
1,6 ±0,7 versus 1,3 ± 0,4 mg/dL, p<0.05), assim como
maior incidência de perda do enxerto. Conclusão: O
tempo de IF prolongado e a maior idade do doador
apresentaram associação com maior incidência de
RFR, o que leva a um maior tempo de internação e a
uma redução na função e sobrevida do enxerto após 1
ano.
Transplante renal - Insuficiência renal aguda - Isquemia fria

B0185

REGISTRO DE NEOPLASIAS EM RECEPTORES DE
TRANSPLANTE
RENAL:
NEOPLASIAS
LINFOPROLIFERATIVAS
E/OU
DE
ÓRGÃOS
SÓLIDOS
Priscila Mina Falsarella (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Marilda Mazzali (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

tireóide (n=2, 6,7%), associação de linfoma e neoplasia
de pele (n=2, 6,7%), aparelho respiratório (n=2; 6,7%).
Conclusão: A incidência de neoplasias nesta série foi
de 2,3 %, sendo que neoplasias de trato urinário foram
as mais freqüentes.
Neoplasias - Transplante renal - Imunossupressão
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QUALIDADE DE VIDA X CIRURGIA DE EPILEPSIA
DE LOBO TEMPORAL NA INFÂNCIA E NA
ADOLESCÊNCIA
Isabella da Costa Gagliardi (Bolsista FAPESP),
Catarina A. Guimarães (Co-orientadora) e Profa. Dra.
Marilisa Mantovani Guerreiro (Orientadora), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Introdução: A epilepsia pode influenciar a qualidade de
vida (QV) dos pacientes. A epilepsia de lobo temporal
(ELT) é freqüentemente refratária aos medicamentos, o
que influi negativamente na QV. A cirurgia pode ser
uma forma de melhorar as crises e a QV. Objetivo: O
objetivo desse trabalho foi verificar a QV de crianças e
adolescentes com ELT antes e após a cirurgia para
epilepsia. Método: Utilizou-se questionário semiestruturado na avaliação pré e pós-cirúrgica de 13
pacientes. Os dados obtidos foram analisados através
do teste de Wilcoxon.Resultados: A análise mostrou
que houve melhora geral significativa da qualidade de
vida no pós-operatório. Observou-se melhora nos
aspectos gerais de saúde, efeitos negativos da
medicação antiepiléptica e no relacionamento com os
pais. Atividade física, comportamento emocional, e
desempenho cognitivo, social e escolar não
apresentaram melhora estatisticamente significativa
entre o pré e o pós-operatório. Conclusão: A cirurgia de
epilepsia, quando bem indicada, melhora a qualidade
de vida dos pacientes com ELT.
Epilepsia - Qualidade de Vida - Cirurgia

Introdução: Receptores de transplantes de órgãos tem
maior risco de neoplasias que a população geral.
Registros internacionais demonstram que as neoplasias
sólidas mais freqüentes são gastrointestinais, de rim
nativo e anogenitais e as linfoproliferativas são mais
comuns na faixa etária pediátrica. Objetivos: Avaliar a
incidência
de
neoplasias
sistêmicas
no
acompanhamento pós transplante renal. Metodologia:
Análise retrospectiva de prontuários de transplantados
renais com diagnostico de neoplasia por biopsia(s)
durante o seguimento. Resultados: De 1300
transplantados renais, 30 (2,3 %) desenvolveram
neoplasias de órgãos sólidos ou lifoproliferativas após o
transplante, sendo 16 homens (53,4%) e 14 mulheres
(46,6%), com idade média de 42  12 anos. O tempo
médio para diagnóstico de neoplasia foi de 79  66
meses. A maioria das neoplasias diagnosticadas de
tumores de trato urinário (n=10, 33,3%), aparelho
reprodutor (n=8, 26,6%), aparelho digestivo (n=6, 20%),
62
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ANÁLISE DE DEMANDA E A CONSTRUÇÃO DE
DIRETRIZES PARA AVALIAR INDICAÇÃO DE
PSICOTERAPIA PSICANALÍTICA NO HC-UNICAMP
Julio Cesar Lazaro (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr.
Mario Eduardo Costa Pereira (Orientador), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A Psicanálise foi umas das maiores inovações no
campo médico do século passado, influenciando a
Medicina e a Psiquiatria com seus conceitos e prática.
Com este trabalho, analisamos o Serviço de
Psicanálise (SP) do HC-Unicamp, descrevendo sua
atuação como baluarte do atendimento psicanalítico em
ambiente institucional público, seu impacto no quadro
clínico dos pacientes encaminhados pelo Ambulatório
de Psiquiatria da Unicamp e prover uma devolutiva ao
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Ambulatório com diretrizes para o encaminhamento e
uso do SP. Utilizamos fichas de entrada e saída dos
pacientes,
pautadas em impressões clínicas dos
terapeutas que os atenderam, para descrever os
atendimentos e quantificar objetivamente melhora ou
não com o tratamento analítico. Foram feitas
entrevistas com os médicos residentes do Ambulatório
de Psiquiatria para avaliar seus critérios individuais de
indicação. Assim, observamos que a maioria dos
pacientes não obtinham benefícios claros com o
atendimento no SP, e que na maioria das vezes tal
desfecho se devia a indicação imprecisa dos
residentes. Propusemos, assim, algumas diretrizes para
indicação de terapia psicanalítica, como triagem
funcionamento psicológico e de implicação, visando
otimizar o uso dessa ferramenta, com melhora na
condução geral dos pacientes.
Psicanálise - Instituição - Psicoterapia
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EFEITO DO INIBIDOR DA ENZIMA CONVERSORA
DE ANGIOTENSINA RAMIPRIL SOBRE OBESIDADE
INDUZIDA POR DIETA
Bruna Porto Perrella (Bolsista PIBIC/CNPq), Sandra
Cristina Amaya, Dennys Esper Cintra e Prof. Dr. Mario
José Abdalla Saad (Orientador), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
Em trabalho anterior, verificamos que o Captopril,
possui além de seus efeitos clássicos, ação sobre a via
de sinalização de insulina, a lipogênese e a inflamação
subclínica que se associa à obesidade abdominal. A fim
de verificar se os esses efeitos são exclusivos do
Captopril ou inerente aos inibidores da ECA, o presente
estudo tem como objetivo testar o Ramipril, em seus
efeitos quanto à obesidade, inflamação e sensibilidade
à insulina. Objetivo: Investigar o efeito do Ramipril nas
vias de transdução do sinal de insulina, além das
proteínas lipogênicas e de algumas adipocitoquinas.
Materiais e Métodos: Camundongos Swiss machos em:
dieta padrão (DP), dieta hiperlipídica (DH) e DH mais
Ramipril. Teste de tolerância à insulina (ITT) e à glicose
(GTT). Amostragem de gordura para estudos anatomopatológicos. Tecidos musculares, hepáticos e adiposos
para análise molecular. Resultados: Os animais
tratados com Ramipril apresentaram menor ganho
ponderal e baixo desenvolvimento de tecido adiposo.
Esses animais apresentam melhor metabolização de
glicose, com resposta semelhante à do grupo DP nos
testes ITT e GTT. Conclusão: Os resultados sugerem
que o Ramipril apresenta além dos efeitos antihipertensivos, efeitos benéficos sobre a ação da
insulina, a metabolização da glicose e o
desenvolvimento
de
tecido
gorduroso
em
camundongos.
Ramipril - Obesidade - Insulina
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EFEITO DO CARVEDILOL SOBRE A AÇÃO
INSULÍNICA EM TECIDO MUSCULAR E HEPÁTICO
DE RATOS WISTAR
José Carlos de Barros Júnior (Bolsista IC CNPq) e Prof.
Dr. Mario José Abdalla Saad (Orientador), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Carvedilol, um beta-bloqueador não-seletivo de terceira
geração, tem sido relacionado à melhora na
sensibilidade insulínica, em estudos recentes.
Entretanto, os mecanismos responsáveis por este efeito
ainda não são conhecidos. Deste modo, este estudo
tem como objetivo investigar o efeito do carvedilol sobre
a via da insulina e outros mecanismos moleculares.
MÉTODOS: Foram avaliados a sensibilidade insulínica
(Kitt), tolerância à glicose (OGTT) e a fosforilação da
IRS-1 em resíduos de serina, assim como a associação
entre PI 3-quinase, PTP-1B, GSK-3 e AMPK em fígado
e músculo esquelético de ratos Wistar tratados
agudamente com carvedilol (25 mg/kg), usando
imunoprecipitação com anticorpos antipeptídeo para
PTP-1B, e immunoblotting com anticorpos anti-PI 3quinase,
anti
p-GSK-3,
p-AMPK
e
p-ERK..
RESULTADOS: Verificamos que o tratamento agudo
com carvedilol resultou em uma significativa melhora na
sensibilidade insulínica, caracterizada por um aumento
na taxa de decréscimo da glicemia plasmática no teste
de tolerância à insulina. Este aumento na sensibilidade
à insulina foi associado com um aumento insulinodependente na via da AKT-GSK-3 em fígado e músculo
de ratos tratados com carvedilol em paralelo com um
decréscimo na via inflamatória (JNK e IKK), relacionada
à resistência à insulina. Nossos dados também
mostram uma melhora na tolerância à glicose
caracterizada por uma redução da glicose plasmática
no tempo 120 minutos, durante o teste de tolerância à
glicose (OGTT). CONCLUSÃO/DISCUSSÃO: Este
trabalho demonstra que, mantendo o tratamento com
carvedilol, existe melhora na sensibilidade insulínica,
acompanhada por um aumento na fosforilação da AKT
e GSK-3 com decréscimo na via inflamatória (JNK e
IKK) relacionada à resistência insulínica. Assim, estes
resultados nos auxiliam na elucidação de hipóteses
para explicar o mecanismo pelo qual o tratamento com
carvedilol melhora a sensibilidade à insulina.
Insulina - Resistência insulínica - Carvedilol

B0190

EFEITO DO BLOQUEADOR DO RECEPTOR DE
ANGIOTENSINA SOBRE OBESIDADE INDUZIDA
POR DIETA
Sandra Cristina Amaya (Bolsista SAE/UNICAMP),
Bruna Porto Perrella, Dennys Esper Cintra, Eduardo
Ropelle, Bruno de M. Carvalho e Prof. Dr. Mario José
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Abdalla Saad (Orientador), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
Estudos sugerem efeitos anti-aterogênicos e antidiabéticos dos bloqueadores do receptor de
angiotensina. O estudo investigou o efeito do
Telmisartan na estrutura do adipócito, nas proteínas
envolvidas na via de sinalização de insulina e da
lipogênese,
e
nos
níveis
teciduais
de
adipocitoquinas.Objetivo: Investigar o efeito da droga
bloqueadora do receptor de angiotensina (Telmisartan)
nas vias de transdução do sinal de insulina,além das
proteínas
lipogênicas
e
de
algumas
adipocitoquinas.Materiais e Métodos: Grupo de
camundongos Swiss machos divididos em: dieta
padrão, dieta hiperlipídica (DH) e DH mais Telmisartan.
Realização de teste de tolerância à insulina (ITT) e o
teste de tolerância à glicose (GTT).Amostragem de
gordura para estudos anatomo-patológicos. Tecidos
musculares, hepáticos e adiposos para análise
molecular. Resultados: Os animais tratados com DH
mais a droga apresentaram redução ponderal, maior
nível glicêmico após administração de glicose, no
músculo e no tecido adiposo houve diminuição da
expressão do IR e no adiposo a expressão de IL-6 e
AKT foram menores.Conclusão: Os resultados desse
estudo sugerem que o Telmisartan não reduz o
processo inflamatório subclínico, especialmente no
adipócito de animais submetidos a dieta hiperlipídica, e
que a atenuação do ganho de peso desses animais
ocorreu independente de alterações na sensibilidade e
sinalização de insulina.
Obesidade - Angiotensina - Telmisartan
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FORMAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE INSULINA
POR DUPLA EMULSIFICAÇÃO
Luís Fernando Godoy Falco (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Nelci Fenalti Hoehr (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A insulina permitiu a alteração do prognóstico de
pacientes com diabetes; passando do estado agudo e
quase morte para o de uma pessoa que apresenta
melhora no quadro clínico. O hormônio apresenta
íntimas relações com o metabolismo de gorduras e
lipídios, bem como o de carboidratos. Observada
diminuída secreção de insulina pelas células beta das
ilhotas pancreáticas de Langerhans, o diabetes Mellitus
apresenta geralmente intimidade a fatores tais como
hereditariedade, determinando se os indivíduos
desenvolverão ou não a doença. Este projeto propõe a
formação de nanopartículas de insulina por dupla
emulsificação de homopolímeros de poli (εcaprolactona) PCL. Através deste sistema de
carreadores de fármacos, é possível o controle sobre
fatores tais como liberação do fármaco no organismo
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ou mesmo relacionados à sua meia vida. A
caracterização das partículas obtidas após o processo
de dupla emulsificação é feita através de análise em
HPLC, assim como efetividade de encapsulamento e
degradação. O tamanho das partículas será verificado
através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
e o potencial ZETA determinado.
Nanopartículas - Insulina - Hplc
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INVESTIGAÇÃO
DO
POTENCIAL
DE
CARCINOGÊNESE NA MUCOSA DO ESÔFAGO
CERVICAL E TRANSIÇÃO ESÔFAGO-GÁSTRICA DE
RATOS WISTAR EXPOSTOS AO FUMO E À
SIMULAÇÃO DE REFLUXO COM ÁCIDO E PEPSINA
José Helio Zen Junior (Bolsista PIBIC/CNPq), Jose
Alexandre Colli Neto, Andre Del Negro (Co-orientador)
e Prof. Dr. Nelson Adami Andreollo (Orientador),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A associação do tabagismo e etilismo com as
neoplasias malignas do trato aero-digestivo superior é
bem conhecida há anos. Entretanto, recentemente
outros fatores de risco têm despertado crescente
interesse no estudo da etiopatogenia do carcinoma
epidermóide desta região, principalmente os refluxos
gastroesofágico (RGE) e faringolaríngeo (RFL), os
quais têm como agente irritante da mucosa o ácido
clorídrico. Além disso, deve ser ressaltado a
importância dos nitratos, presentes na secreção salivar,
os quais em contato com o pH ácido do estômago,
podem ser convertidos em nitrosaminas, que possuem
ação co-promotora na carcinogênese esofágica. O
objetivo deste trabalho é desenvolver modelo
experimental de indução de neoplasias malignas no
trato aero-digestivo superior de ratos Wistar e
demonstrar a ação carcinogênica do ácido clorídrico
sobre a mucosa da transição esôfago-gástrica,
potencializado pela pepsina. Essas substâncias são
aplicadas na mucosa esofágica superior e inferior dos
ratos, simulando o refluxo gastroesofágico, associado à
exposição da mucosa ao risco à fumaça do cigarro.
Simulando o refluxo gastroesofágico, este modelo
animal de experimentação pode confirmar a ação lesiva
do ácido clorídrico e pepsina na gênese do
adenocarcinoma na transição esofagogástrica.
Tabagismo - Refluxo gastroesofágico - Transiçao esofago-gástrica

B0193

PERCEPÇÕES DOS MÉDICOS RESIDENTES DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP
SOBRE A HOMEOPATIA
Alessandra Rodrigues Fiuza (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Nelson Filice de Barros (Orientador),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
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A revisão bibliográfica sobre a prática da homeopatia e
o seu ensino no Brasil, em comparação com o cenário
mundial, mostrou a necessidade da discussão sobre
essa prática no meio médico. Essa pesquisa tem como
objetivo analisar a percepção dos médicos residentes
da FCM/Unicamp sobre os princípios homeopáticos,
sobre a inserção da homeopatia como disciplina na
graduação e como programa de residência médica. O
estudo utiliza metodologia quantitativa, com aplicação
de questionário com questões fechadas em uma
amostra de 176 médicos residentes escolhidos por
meio da amostragem aleatória sistemática entre todos
os matriculados no COREME - FCM/UNICAMP em
2008. A digitação e análise dos dados foram realizadas
em um banco de dados no programa EPI-INFO versão
6.04d. Os dados analisados mostraram que todos os
entrevistados conhecem algum tipo de Medicinas
Alternativas e Complementares (MAC), que 94,3%
usam ou já usaram algum tipo de MAC e que a
homeopatia foi a terceira prática mais conhecida e
utilizada pelos médicos residentes. Quanto aos
princípios fundamentais da homeopatia, concluiu-se
que são desconhecidos pelos médicos residentes da
FCM e inferiu-se que essa carência de informações
pode justificar o preconceito com que essa prática é
tratada no meio acadêmico.
Homeopatia - Residência médica - Medicinas alternativas
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HOMEOPATIA NAS ESCOLAS MÉDICAS: ANÁLISE
DO NÍVEL DE CONHECIMENTO E INTERESSE DE
ESTUDANTES DA UNICAMP
Gabriel
Nogueira
Bastos
Soledade
(Bolsista
PIBIC/CNPq), Sheila Tatsumi Kimura, Ruy Madsen
Barbosa-Neto, Pamela Siegel (Co-orientadora) e Prof.
Dr. Nelson Filice de Barros (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A Homeopatia é uma das chamadas medicinas
“alternativas e complementares” e se desenvolveu a
partir do final do século XVIII, com três pressupostos
teóricos: princípio da semelhança, experimentação no
homem saudável e efeito clínico de diluições
infinitesimais. Apesar de toda a polêmica que envolve
esses pressupostos, pôde-se observar nas últimas
décadas aumento importante na demanda por esse tipo
de tratamento em diversos países. Cabe ao profissional
médico oferecer a seus pacientes a melhor terapêutica
disponível e, para isso, é preciso que ele tenha noções
básicas de teoria e evidências científicas, inclusive da
Homeopatia. Assim, considera-se função das escolas
médicas propiciarem a seus alunos esse conhecimento.
O presente estudo avalia o conhecimento dos
estudantes
de
graduação
de
medicina
da
FCM/Unicamp com relação à Homeopatia e seu
interesse em aprendê-la durante a graduação. Para
isso, foi distribuído um questionário auto-aplicável a

uma amostra sistemática de alunos de primeiro a sexto
anos e suas respostas foram avaliadas quantitativa e
qualitativamente. Os resultados mostram pouco
conhecimento e grande interesse na especialidade, o
que representa importante argumento para a inclusão
dessa racionalidade médica nos currículos acadêmicos.
Educação de graduação em medicina - Homeopatia Educação/currículo

B0195

ÍNDICE EUROSCORE COMO FATOR PREDITIVO
PARA O SEGUIMENTO TARDIO DE UMA NOVA
PRÓTESE DE RESTAURAÇÃO VENTRICULAR
ESQUERDA
Fernando Garcia (Bolsista SAE/UNICAMP), Matheus
Augusto Filgueiras, Lindemberg da Mota Silveira Filho,
Pedro Paulo Martins de Oliveira, Karlos Alexandre
Souza Vilarinho, Otavio Rizzi Coelho, Reinaldo Wilson
Vieira, Domingo Marcolino Braile, R. Scott Bakers e
Prof. Dr. Orlando Petrucci Junior (Orientador),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Introdução: O aneurisma de ventrículo esquerdo é uma
complicação temida do infarto agudo do miocárdio.
Nosso objetivo é mostrar uma nova prótese para sua
correção e desenvolver formas de avaliar o resultado a
longo prazo. Materiais e Métodos: Foram avaliados 72
pacientes. Dois grupos foram criados: procedimento
Modificado de Dor (MD) (n=53) e procedimento de
Exclusão Septal Ventricular Anterior (SAVE) (n=19).
Todos
os
pacientes
tiveram
seus
dados
ecocardiográficos e de cateterismo analisados e foram
classificados segundo a forma do ventrículo esquerdo.
Resultados: A mortalidade operatória foi comparável
em ambos os grupos utilizando-se o índice EuroScore
para classificação. A actuarial pelo método de Kaplan
Meier mostrou curvas de sobrevida equivalentes para
ambas as técnicas após 12 anos de seguimento (71,5 ±
12,3 vs. 46,6 ± 20,5 anos; p=0,08). Excluindo-se a
mortalidade operatória, a análise de Kaplan Meier
também mostrou curvas comparáveis (79,1 ±13,1 vs.
66,7 ± 27,2 anos; p=0,62). A estratificação pelo
EuroScore demonstrou ser útil para o seguimento a
longo prazo, sendo as três categorias de mortalidade
diferentes (p=0,0003). Conclusão: O procedimento MD
mostrou melhorias consistentes na fração de ejeção e
no seguimento do remodelamento do ventrículo
esquerdo a longo prazo. O EuroScore é um índice útil
para avaliação de sobrevida tardia.
Aneurisma ventrículo esquerdo - Euroscore - Aneurismectomia

B0196
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AVALIAÇÃO DE TRÊS ÍNDICES PROGNÓSTICOS;
EUROSCORE, PARSONNET E ESCORE DE RISCO
DA MAYO CLINIC NA CIRURGIA CARDÍACA EM UM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE CAMPINAS
Marco Paulo Cunha Campos (Bolsista PIBIC/CNPq),
Fernando Garcia, Elaine Soraia Barbosa de Oliveira,
Carlos Alexandre de Souza Vilarinho, Lindemberg da
Mota Silveira,Carlos Fernando Ramos Lavagnoli, Pedro
Paulo Martins Oliveira, Reinaldo Wilson Vieira e Prof.
Dr. Orlando Petrucci Junior (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Introdução: Modelos de estratificação de risco em
cirurgias cardíacas são essenciais. Este trabalho visa
avaliar três diferentes índices preditivos de mortalidade
em cirurgia cardíaca: o Sistema Europeu para avaliação
de Risco em Cirurgia Cardíaca (EuroScore), o Índice
Parsonnet e o Escore de Risco da Mayo Clinic (ERMC),
em um hospital universitário de Campinas.
Metodologia: Trabalho retrospectivo em 600 pacientes
submetidos a cirurgia, aplicando 3 índices prognósticos.
As taxas de mortalidade esperadas foram comparadas
com as observadas na amostra. As curvas ROC foram
usadas para a discriminação e calibração do modelo.
Resultados: A área sob a curva ROC para o
EuroScore foi de 0,780,03, Parsonnet 0,810,03 e
ERMC de 0,750,03 (p=0,10). Os três índices
apresentam boa correlação. O ERMC apresentou
menor especificidade e sensibilidade em baixas
mortalidades previstas quando comparado aos dois
outros métodos. O índice Parsonnet demonstrou maior
sensibilidade e especificidade no maior ponto de ajuste
quando comparados aos outros dois modelos , sendo
talvez o melhor método. Conclusão: O método
Parsonnet demonstrou maior acurácia em relação aos
demais métodos, contudo uma amostra maior é
necessária.
Índices prognósticos - Análise de sobrevivência - Cirurgia cardíaca

B0197

EVENTOS CARDIOVASCULARES E DISLIPIDEMIA
EM PACIENTES HIV POSITIVOS, SOB TERAPIA
ANTIRETROVIRAL,
ACOMPANHADOS
NO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP”
Daniel Battacini Dei Santi (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Otávio Rizzi Coelho (Orientador), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
INTRODUÇÃO: Com a introdução de drogas
antiretrovirais (ARV) no tratamento do HIV/AIDS, esta
doença, conhecida pela breve duração, tem hoje um
perfil crônico, levando a novas comorbiades como
dislipidemia secundária ao tratamento e eventos
cardiovasculares (CV).OBJETIVO: avaliar a incidência
de dislipidemia e fatores de risco CV na população HIV
sob uso de medicamentos ARV. MÉTODO: análise
retrospectiva de pacientes HIV positivos, sob terapia
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ARV,
acompanhados
no
HC-Unicamp
entre
Janeiro/1997 e Dezembro/2008, sendo avaliadas as
alterações lipídicas e evidências de doença CV e
demais fatores de risco CV. RESULTADOS: até o
momento, foram avaliados 277 pacientes, seguimento
médio de 79 meses; 61,3% eram homens; no inicio do
segmento, a idade média era de 34 anos, 25% eram
obesos, 14.8% hipertensos; ao final do seguimento
35.7% apresentaram dislipidemia, em média 29 meses
após inicio da terapia ARV, sendo que apenas 16%
utilizaram hipolipemiantes; ao final do seguimento
houve redução média de 5,2 mg/dl de LDL-c, e
aumento de 27 mg/dl de triglicérides e 3,4 mg/dl de
HDL-c e 4 mg/dl glicemia de jejum; a pressão arterial
manteve-se inalterada na média; 7 pacientes
apresentaram eventos CV, que não evoluíram a óbitos.
CONCLUSÃO: a dislipidemia é algo muito freqüente em
pacientes sob terapia ARV, devendo ser avaliada
constantemente, pois pode levar a eventos graves
principalmente em pacientes com outros fatores de
risco para doença CV.
Doenças cardiovasculares - Dislipidemia - Antiretrovirais

B0198

EFEITO DO USO DE BETA BLOQUEADORES E
ESTATINAS NO PERIOPERATÓRIO DE CIRURGIAS
VASCULARES MAIORES
Renata Bertanha (Bolsista SAE/UNICAMP), Raitany
Costa de Almeida e Prof. Dr. Otávio Rizzi Coelho
(Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
Pacientes submetidos à cirurgia vascular não cardíaca
têm significante risco de mortalidade e morbidade
cardiovascular, sendo a prevalência de isquemia
miocárdica perioperatória de 15–25%. Evidências na
literatura médica, nos últimos 10 anos, mostram que o
uso de estatinas e beta-bloqueadores diminui
mortalidade e morbidade no perioperatório em
pacientes submetidos a este tipo de cirurgia. As
diretrizes da American Heart Association/American
College of Cardiology, assim como as diretrizes de
avaliação de cirurgias não cardíacas da Sociedade
Brasileira de Cardiologia recomendam o uso das
mesmas
para
reduzir
risco
de
eventos
cardiovasculares. No projeto foi avaliado o uso de beta
bloqueador e estatinas no período pré e perioperatório
em pacientes submetidos cirurgias vasculares maiores
no HC-Unicamp de 2002 à 2008. Foram analisados
também fatores de riscos clínicos, laboratoriais, exames
de imagem e eletrocardiograma. Na análise dos dados
percebeu-se dentro do grupo de pacientes que se
mantiveram assintomáticos após 12 meses da cirurgia
81%(150p) que estes usaram estatinas, beta
bloqueador ou ambos no período pré ou perioperatório.
Destes 104 (69,33%) utilizaram esses medicamentos
apenas no perioperatório, ou seja, o medicamento foi
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introduzido
paciente.

pelo

cardiologista

na

internação

do

Beta bloqueador - Estatina - Mortalidade

B0199

ANTIRETROVIRAIS E OUTROS MEDICAMENTOS
UTILIZADOS NA TERAPIA DE PACIENTES HIV
POSITIVOS E INTERAÇÕES COM A INGESTÃO
CRÔNICA DE ÁLCOOL
Michele Tami Tanaka, Cinthia Madeira de Souza,
Caroline de Godoi Costa, Patrícia Romeiro Murari,
Aline Teotônio Rodrigues,
Maria Rosa Ceccato
Colombrini , Rogério de Jesus Pedro,Priscila
GavaMazolla (Co-orientador) e Profa. Dra. Patricia
Moriel (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas FCM, UNICAMP
As atividades de diferentes agentes terapêuticos, no
organismo, podem ser exercidas independentemente,
mas podem ser sinérgicas ou antagônicas. E ainda, as
ações recíprocas daqueles agentes resultam com
freqüência, em efeitos nocivos ao organismo. Porém
não é apenas as interações entre medicamentos que
podem prejudicar o paciente e seu tratamento, vale
lembrar que qualquer substância endógena pode
acarretar tais resultados. Assim o objetivo deste
trabalho foi avaliar a interação entre o álcool (etílico) e
os medicamentos utilizados pelos pacientes HIV
positivos do Hospital Dia da UNICAMP. Este trabalho
demonstrou que dos 10 pacientes avaliados no período
de 1 de fevereiro a 1 de março de 2009, ingeriam álcool
, e que em 50 % dos pacientes que eram etilistas foram
caracterizados interações entre medicamentos e o
álcool, atrapalhando as terapias adjuvantes a AIDS,
além de prejudicar o tratamento da AIDS. Porém não
houve interação entre anti-retrovirais e álcool. O álcool
interagiu com bactrim, carbamazepina, diazepan ,
codeína e paracetamol.
Portanto isto sugere a
necessidade da implantação da atenção farmacêutica
para a melhoria da qualidade, do efeito da terapia
adjuvante e da expectativa de vida dos pacientes com
HIV positivo.
Medicamentos - Hiv - Álcool
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CORRELAÇÃO DA EVOLUÇÃO CLÍNICA E DA
QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM
PSORÍASE ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE
DERMATOLOGIA DO HC/UNICAMP COM OS
ESQUEMAS TERAPÊUTICOS UTILIZADOS
Rafael Augusto Tamasauskas Torres (Bolsista
PIBIC/CNPq), Renata
Ferreira Magalhães, Andé
Moreno Morcillo, Suze Aparecida da Silva e Prof. Dr.
Paulo Eduardo Neves Ferreira Velho (Orientador),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

A psoríase é uma dermatose eritemato-descamativa
que pode alterar a qualidade de vida (QV) dos
pacientes. Inicialmente avaliou-se a QV dos pacientes
atendidos no Ambulatório de Psoríase do HC/Unicamp.
O objetivo desta fase do estudo foi correlacionar a
eficácia clínica dos diversos esquemas terapêuticos
prescritos com a forma clínica da doença, os efeitos
colaterais observados, as repercussões na QV e a
adesão ao tratamento. As avaliações clínicas e de QV
foram realizadas a cada consulta dos pacientes
voluntários. Os 86 pacientes que retornam no mínimo
uma vez tiveram suas pastas analisadas. Destes, 29
completaram três retornos. O tratamento foi eficaz na
maioria dos pacientes, pois apresentaram melhora do
índice clínico e da QV. Não houve diferença estatística
entre a forma clínica da psoríase, o tipo de tratamento e
a resposta a este. Dezenove pacientes apresentaram
efeitos
colaterais,
independente
do
esquema
terapêutico utilizado. Sete deles precisaram trocar o
esquema inicialmente proposto por este motivo. Outros
14, por dificuldades em conseguir a medicação e outros
dez o fizeram por escolha própria. Independente do
tratamento utilizado ou da gravidade da doença, não
houve diferença entre os resultados, mostrando uma
boa indicação deste. A não adesão ao tratamento
preocupa, pois, em 45% das vezes, as causas seriam
evitáveis.
Psoríase - Qualidade de vida - Terapia
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O USO DO CLOBETASOL EM BASE PARA
ESMALTE PARA TRATAMENTO DE PSORÍASE EM
PLACAS
Suze Aparecida da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq),
Renata Ferreira Magalhães (Co-orientadora) e Prof. Dr.
Paulo Eduardo Neves Ferreira Velho (Orientador),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A psoríase é uma dermatose multifatorial, eritematodescamativa e que pode acometer qualquer área da
pele. O seu tratamento ainda é um problema,
principalmente, pela dificuldade de adesão ao uso de
cremes ou pomadas. O uso de base para esmalte (BE)
como veículo poderia atuar como um curativo oclusivo,
facilitando a penetração do corticóide, aumentando a
eficácia do tratamento e a adesão ao mesmo. O
objetivo do estudo é avaliar a eficácia do uso de
clobetasol a 0,05% veiculado em BE em pacientes com
psoríase vulgar, comparando com a eficácia do
tratamento com pomada em igual concentração do
corticóide. Trata-se de uma análise comparativa, duplocega, em dois grupos de pacientes, um usando como
veículo uma BE e o outro a pomada. Os pacientes de
cada grupo usam o princípio ativo em um hemicorpo e
no outro apenas o veículo, por dois meses. Na primeira
consulta e nos retornos com um e com dois meses é
obtido um índice clínico, feita avaliação de qualidade de
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vida e a documentação iconográfica. Com os resultados
parciais até agora obtidos aparentemente os pacientes
que usaram o tratamento com a BE tiveram melhor
resposta terapêutica que aqueles que usaram a
pomada. Contudo, a análise estatística só poderá
ocorrer quando todos os pacientes completarem o
estudo e forem revelados os hemicorpos que
receberam o princípio ativo.
Psoríase - Clobetasol - Produtos para unhas e cutícula

B0202

DIFERENCIAÇÃO IN VIVO DE CÉLULAS TRONCO
MESENQUIMAIS OBTIDAS DE TECIDO ADIPOSO
LIPOASPIRADO CONFORME O NICHO DE INJEÇÃO
DIRETA EM RATOS WISTAR
Gabriel Peres (Bolsista SAE/UNICAMP), Ângela
Cristina Malheiros Luzo (Co-orientadora) e Prof. Dr.
Paulo Kharmandayan (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Dentre as moléstias que atingem o ser humano,
acredita-se que uma parcela destas poderá ter
solução/benefícios por meio de terapias envolvendo
células tronco e engenharia de tecidos. Atualmente, há
um consenso ético favorável ao uso de células tronco
mesenquimais (não embrionárias), as quais, além de
imunocompatíveis, podem se diferenciar em diversos
tipos de células, dependendo de diferentes estímulos e
também do nicho (localização) onde são inseridas.
Entre os possíveis usos, podemos considerar: a
concepção de modelos de cartilagem hialina e elástica,
além de preenchimentos por tecidos moles. A utilização
de tecido gorduroso lipoaspirado como fonte de células
tronco mesenquimais é uma alternativa à punção de
medula óssea e à coleta de sangue de cordão
umbilical, pois a primeira apresenta-se como
procedimento
de
fácil
execução
e
grande
disponibilidade de tecido. O estudo avaliou a migração
e diferenciação, in vivo, utilizando ratos Wistar, assim
como o papel do nicho de injeção direta de células
tronco mesenquimais (obtidas de tecido adiposo),
suspensas em soro fisiológico 0,9%.
Células tronco mesenquimais - Tecido adiposo - Diferenciação

B0203

AVALIAÇÃO DO PAPEL DA COLA DE FIBRINA NA
ADESIVIDADE CELULAR NA PRODUÇÃO DE
TECIDOS
EM
MOLDES
DE
POLIURETANA
VEGETAL E COLÁGENO A PARTIR DE CÉLULAS
MESENQUIMAIS, ESTUDO EXPERIMENTAL
Larissa Berbert Arias (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Paulo Kharmandayan (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Há um avanço significativo das técnicas de cultivo
celular sobre moldes, permitindo a construção de
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tecidos vivos. Células mesenquimais, que podem ter
como fonte tecido adiposo, são adequadas na
engenharia tecidual por sua pluripotencialidade,
capacidade de proliferação, auto renovação e
imunomodulação.
Condições
de
semeadura,
características dos moldes e do ambiente de cultura
têm sido testados. A adesividade celular é importante
para o desenvolvimento tecidual e a estabilidade celular
no momento do implante no ser vivo. OBJETIVO: O
presente estudo visa testar o papel da cola de fibrina na
estabilidade celular superficial e sua interferência na
penetrância celular no molde em poliuretano vegetal
semeados com células mesenquimais obtidas a partir
de tecido adiposo de cirurgias de lipoaspiração.
MÉTODOS: As células mesenquimais foram obtidas a
partir
de
tecido
adiposo
com
tratamento
adequado.Após, os moldes (12 ao todo, sendo 6 sem
cola - BaxterR.- e 6 com) foram semeados. O teste de
adesividade foi feito com sistema de fácil
reprodutividade, usando-se liberação de 5ml de solução
fisiológica com fluxo determinado apenas pela atuação
gravitacional, perpendicularmente ao molde, separado
por 30 cm, 72 hs após o implante. O sobrenadante foi
centrifugado e ressuspenso em 1ml. A concentração
celular nas amostras foram observadas em câmara de
Neubauer. Os dados serão compilados e tratados
estatisticamente.
Células mesenquimais - Engenharia de tecido - Cola de fibrina

B0204

IMPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA CLÍNICA NO
HOSPITAL-DIA(HC_UNICAMP):
PRINCIPAIS
INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS REALIZADAS
AOS PACINTES HIV POSITIVOS E À EQUIPE
MÉDICA
Aline Teotonio Rodrigues, Caroline de Godoi Rezende
Costa, Cínthia Madeira Souza, Michele Tami Tanaka,
Patrícia Romeiro Murari, Rogério de Jesus Pedro, Maria
Rosa Ceccato Colombrini, Patricia Moriel e Profa. Dra.
Priscila Gava Mazzola (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A intervenção farmacêutica é uma das partes mais
importantes do acompanhamento farmacoterapêutico
(AFT), visto que é nessa etapa da farmácia clínica que
se estabelece a orientação do paciente e a atuação
efetiva do profissional farmacêutico junto à equipe de
saúde. A atenção Farmacêutica pressupõe condutas do
farmacêutico que correspondem às Intervenções em
Saúde (IS), que incluem a Intervenção Farmacêutica
(IF), como um aspecto do acompanhamento
farmacoterapêutico. O objetivo deste trabalho é
quantificar e caracterizar as intervenções farmacêuticas
realizadas junto a pacientes HIV positivos em
tratamento no Hospital Leito Dia – HC Unicamp (HD),
utilizando o método Dáder, para assim avaliar a
relevância da aplicação da Farmácia Clínica junto a
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pacientes soropositivos. Foram estudados, no período
de 01 de fevereiro a 01 de março de 2009, 10 pacientes
do Hospital Leito Dia da UNICAMP, em Campinas, São
Paulo, Brasil. O método utilizado foi de entrevistas
utilizando o questionário proposto pelo Método Dáder,
adaptado à característica do serviço, sendo que a partir
disso foram realizadas 91 intervenções farmacêuticas,
uma média de 9.1 intervenções por paciente. A
principal intervenção ao paciente foi: modo de
administração,
e
ao
médico:
sugestões
de
monitoramentos e exames clínicos. Este trabalho
demonstrou um grande número de intervenções
farmacêuticas por paciente, sugerindo a necessidade
da implantação da atenção farmacêutica para a
melhoria da qualidade e expectativa de vida dos
pacientes com HIV positivo.
Intervenção farmacêutica - Farmácia clínica - PRM

B0205

QUANTIFICAÇÃO
DE
PROBLEMAS
RELACIONADOS
COM
MEDICAMENTOS
OBSERVADOS A PARTIR DA FARMACOTERAPIA
DE PACIENTES HIV POSITIVOS DO HOSPITAL
LEITO DIA - HC - UNICAMP
Patrícia Romeiro Murari, Cinthia Madeira de Souza,
Caroline de Godoi Costa, Aline Teotônio Rodrigues,
Maria Rosa Ceccato Colombrini , Rogério de Jesus
Pedro, Michele Tami Tanaka, Patrícia Moriel (coorientador) e Profa. Dra. Priscila Gava Mazzola
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
O acompanhamento farmacoterapêutico possibilita uma
aproximação real do paciente com seu próprio
esquema terapêutico, facilitando a compreensão da
importância da tomada correta dos medicamentos,
minimizando as interações medicamentosas e
conseqüentemente os problemas relacionados aos
medicamentos (PRM). O objetivo deste trabalho é
quantificar e caracterizar os PRM que surgirem da
farmacoterapia dos pacientes HIV positivos em
tratamento, utilizando como ferramenta o Método
Dáder. No período entre 01 de fevereiro a 01 de março
de 2009, foram avaliados 10 pacientes do Hospital Leito
Dia – HC Unicamp, em Campinas, São Paulo, Brasil.
Através desse estudo foi possível quantificar e
classificar os PRM encontrados de acordo com a
seguinte padronização: Necessidade (PRM 1 – não
utiliza medicamento de que necessita; PRM 2 - utiliza
um medicamento de que não necessita); Efetividade
(PRM 3 - inefetividade não quantitativa da medicação;
PRM 4 - inefetividade quantitativa da medicação);
Segurança (PRM 5 - insegurança não quantitativa de
um medicamento; PRM 6 - insegurança quantitativa de
um medicamento). A partir do estudo foram
quantificados 84 PRM, sendo o PRM 5 e o PRM 1 os
mais encontrados. Portanto, demonstrou-se um grande

número de PRM por paciente, sugerindo a necessidade
da implantação da atenção farmacêutica para a
melhoria da qualidade e expectativa de vida dos
pacientes HIV positivos.
HIV - Farmacoterapia - Farmácia clínica

B0206

A FORMAÇÃO E A PRÁTICA EM FONOAUDIOLOGIA
NA PERCEPÇÃO DE EGRESSOS DE UM CURSO DO
INTERIOR DE SÃO PAULO
Camila Thiemy Tamura (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Regina Yu Shon Chun (Orientadora), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Cabe à universidade formar profissionais voltados a
Saúde Pública/Coletiva em uma perspectiva de atenção
integral
e
desenvolver
mecanismos
de
avaliação/análise da formação. Estudos com egressos
podem contribuir para tais aspectos e fornecer
subsídios para mudanças. Para tanto, aplicou-se um
questionário
com
egressos
de
Fonoaudiologia/UNICAMP de 2005 a 2007. Dos 51
sujeitos, 46% trabalha e estuda, 36% trabalha, 7%
estuda, 7% não trabalha e 4% atua em outra área. A
renda média varia com o tempo de formado sendo
maior quanto mais tempo de formado. O tempo médio
de inserção no mercado de trabalho é de 6,4 meses
sendo que o tempo de inserção em voz é menor do que
em outras áreas. 51% dos sujeitos considera que
recebeu formação generalista, 41% específica em
algumas áreas e os demais, básica. Para 51% dos
egressos, a graduação forneceu em parte subsídios
para a atuação profissional, sendo suficiente para 39%,
não suficiente para 6% e 4% não respondeu. As
maiores queixas quanto à formação e mercado de
trabalho são: maior foco em algumas áreas
(linguagem/audiologia) e menor em outras (motricidade
orofacial/disfagia/voz),
baixa
remuneração,
necessidade de especialização/prática anterior, poucas
vagas no mercado e falta de reconhecimento da
profissão.
Atenção à saúde - Fonoaudiologia - Estudos em linguagem

B0207

QUALIDADE DE VIDA DE AFÁSICOS USUÁRIOS DA
COMUNICAÇÃO
SUPLEMENTAR
E/OU
ALTERNATIVA
Mariana Mendes Bahia (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra.
Regina Yu Shon Chun (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Este estudo volta-se a sujeitos afásicos pela carência
da temática na literatura e pelas repercussões na
qualidade de vida (QV) desses sujeitos em aspectos
como: dependência nas tarefas cotidianas, interferência
nas relações sociais e comprometimentos lingüísticos e
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psíquico-afetivos. Assim vista, a QV amplia a
abordagem de assistência à saúde, consolida novos
paradigmas do processo saúde-doença e favorece a
Promoção da Saúde. Nesse contexto, a Comunicação
Suplementar e/ou Alternativa (CSA) mostra-se como
possibilidade de favorecimento da linguagem e das
interações sociais e, conseqüentemente, da QV. O
objetivo é investigar questões de linguagem e de QV de
sujeitos afásicos a partir do uso da CSA. Trata-se de
pesquisa de abordagem qualitativa-quantitativa de corte
longitudinal, cujo corpus se constitui de 05 sujeitos
afásicos usuários da CSA. Os dados foram coletados
por meio de registros em vídeo do acompanhamento
fonoaudiológico com CSA, depoimentos dos sujeitos e
Questionário Específico da Avaliação da Qualidade de
Vida para a Doença Cerebrovascular (SSQOL).
Verifica-se que a CSA contribui nos aspectos de
linguagem e de QV ao promover mudanças na
interação social e lingüística dos sujeitos afásicos bem
como para a promoção da saúde e atenção
fonoaudiológica em uma perspectiva discursiva de
linguagem.
Qualidade de vida - Fonoaudiologia - Afasia

B0208

O ACOMPANHAMENTO FONOAUDIOLÓGICO EM
GRUPO DE SUJEITOS AFÁSICOS USUÁRIOS DE
COMUNICAÇÃO
SUPLEMENTAR
E/OU
ALTERNATIVA
Renata de Lima Ramos (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Regina Yu Shon Chun (Orientadora), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A afasia é caracterizada por lesão focal adquirida no
sistema nervoso central que causa alterações nos
processos lingüísticos e pode afetar a vida social dos
sujeitos e suas famílias. No Centro de Convivência de
Afásicos (CCA) - IEL/ Unicamp, sujeitos com maior
comprometimento de oralidade (afásicos não fluentes)
participam de um grupo em que a fonoaudiologia
trabalha com a Comunicação Suplementar e/ou
Alternativa (CSA). A CSA trata-se de uma prática
clínica, educacional e multidisciplinar que visa apoiar,
complementar, suplementar, melhorar ou substituir as
formas de produção e interpretação verbal de pessoas
com alterações de linguagem. A coleta de dados foi
realizada por meio de registros em vídeos do trabalho
com a CSA e de entrevistas semi-estruturadas para
análise do impacto do grupo e do uso da CSA. O
estudo permitiu analisar a percepção dos mesmos
sobre o papel do grupo e da utilização da CSA para
favorecimento de sua linguagem. Os resultados
evidenciam que quanto mais participativo é o sujeito no
grupo mais ele utiliza recursos variados de
comunicação como gestos, escrita, fala, a CSA além de
incentivar a fala do outro bem como maiores são as
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possibilidades de cooperação entre eles na situação de
interação.
Patologia da fala e linguagem - Afasia - Grupo terapêutico

B0209

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E CLÍNICA DE UMA
POPULAÇÃO PORTADORA DE RONCOPATIA
ATENDIDA NA UNIDADE MULTIDISCIPLINAR DE
MEDICINA A LASER (UMML) DO HC/UNICAMP
ENTRE 1996 E 2006
Henrique Soares Assis (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Reinaldo Jordão Gusmão (Orientador),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A roncopatia é muito prevalente na população e tem
relação com sexo masculino, obesidade e idade
avançada. Pode levar à Síndrome da Apnéia e
Hipopnéia Obstrutiva do Sono (SAHOS), que cursa com
repercussões sistêmicas, em especial cardiovasculares.
Para seu diagnóstico, utiliza-se a clínica (ronco intenso,
sono não repousante, entre outros), exame físico e
polissonografia (PSG). Seu tratamento pode ser clínico,
com mudança de estilo de vida e medicamentos, uso
de próteses e aparelhos de pressão aérea positiva
contínua e cirúrgico, cujas principais técnicas
atualmente são a uvulopalatofaringoplastia e LAUP,
esta com diversas vantagens. Buscou-se com este
projeto a caracterização clínica e epidemiológica de
uma população de roncadores atendida no
HC/UNICAMP entre 1996 e 2006 e quando foi indicada
LAUP nesses pacientes e sua efetividade, através de
estudo retrospectivo. Foram encontradas algumas
dificuldades no levantamento e análise dos dados, uma
vez que muitos prontuários não apresentavam
informações relevantes da anamnese e exame físico,
assim como não foi feito o seguimento de vários
pacientes, o que prejudicou a análise da melhora clínica
e do padrão da PSG desses. Assim, este trabalho foi
útil na caracterização dessa população portadora de
roncopatia e mostrou que é necessário um protocolo de
atendimento e orientação visando a coleta e transcrição
adequadas de dados destes pacientes.
Ronco - Laup - Sahos

B0210

FATORES MOTIVACIONAIS QUE CONTRIBUEM
PARA A BUSCA DE TRATAMENTO PARA A
CESSAÇÃO DO TABAGISMO
Adriana Carneiro Russo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Renata Cruz Soares de Azevedo (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Abandonar o hábito de fumar é um processo que
envolve muitas mudanças e, por isso, é muito difícil de
ser realizado com sucesso. Nesse sentido, a motivação
é um dos aspectos essenciais para que o tabagista
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tenha, não só a iniciativa, mas o sucesso na tentativa
de parar de fumar. Este projeto visou descrever os
fatores motivacionais que levam o tabagista a buscar
tratamento para parar de fumar. Para isso foram
abordados tabagistas que procuraram tratamento no
Ambulatório de Substâncias Psicoativas do Hospital de
Clínicas da Unicamp e, os que concordaram em
participar, responderam à quatro instrumentos: dados
sócio-demográficos; teste de Fagerström para medir o
grau de dependência da nicotina; teste Urica para
avaliar o estágio de motivação; uma entrevista sobre
suas motivações para parar de fumar e sobre o
histórico da sua dependência do tabaco. Foram
entrevistados 49 pacientes sendo que 65,3% tinham um
grau de dependência elevado, 48,9% encontravam-se
no estágio motivacional de contemplação e 50,9% no
de ação. Os principais fatores citados como
motivadores para busca de tratamento para cessação
foram: preocupação com a saúde, necessidade de
auxílio para a cessação, incentivo de médicos ou
familiares e vergonha por fumar. Espera-se que os
resultados possam contribuir para a melhoria na
compreensão dos fatores motivacionais relacionados a
busca de tratamento para tabagistas e, assim, otimizar
estratégias de prevenção secundária e terciária.
Motivação - Tabagismo - Abordagem do tabagista

B0211

EMPATIA NA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE E
FORMAÇÃO DE NOVOS MÉDICOS EM UMA
UNIVERSIDADE
PÚBLICA:
UM
OLHAR
QUALITATIVO
Fabricio Donizete da Costa (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Renata Cruz Soares de Azevedo
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
A Relação Médico-Paciente (RMP) vai além do
encontro situacional entre esses dois intérpretes, algo
maior do que fazer perguntas, exames físicos, receitar
medicamentos e prescrever condutas. Estudos
sugerem que a RMP mescla performances técnica
(ligada ao conhecimento) e pessoal, esta última
multifatorial. Frente ao dissabor de atuações médicas
homogeneizantes que ignoram a pessoalidade
intrínseca de cada vivente, a empatia surge de forma
prática na RMP para promover grandes avanços
diametralmente opostos a estas práticas. Empatia,
nesse contexto, remete a sensibilização pelas
mudanças sentidas e refletidas, momento a momento,
pela outra pessoa (paciente). Talvez, Empatia resida
seu significado mais compreensível na célebre frase de
Ambroise Paré: “curar ocasionalmente, aliviar
freqüentemente e consolar sempre”. Considerando que
a Empatia pode enriquecer a prática médica, por que
não se cogitar a possibilidade de se ensinar a ser
empático, ou se discutir o quão importante a empatia é

sob a ótica de docentes do curso de medicina. Para
isso, este projeto visa abordar, de maneira qualitativa, a
empatia e a sua importância na RMP na formação de
novos médicos em uma Universidade pública e discutir
sua transmissibilidade em prol de uma medicina mais
condizente com as necessidades da população.
Empatia - Relação médico-paciente - Educação médica

B0212

ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SETOR DE
PSIQUIATRIA NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA
REFERENCIADA DO HC/UNICAMP
Leandro Xavier de Camargo Schlittler (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Renata Cruz Soares de
Azevedo (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas
- FCM, UNICAMP
Foram avaliados 63 adolescentes (14 a 21 anos),
atendidos pela psiquiatria no Pronto-Socorro do
HC/UNICAMP. Os dados sócio-demográficos e clínicos
foram coletados da ficha de atendimento e o
seguimento foi colhido em contato telefônico.
Conseguimos contatar 51% dos adolescentes. A idade
média foi de 17.6 anos, 54% do sexo masculino, 68%
procedente
de
Campinas,
90.3%
vieram
acompanhados no atendimento, principalmente pela
mãe (56%). Principais motivos do atendimento: 18%
alteração
de
comportamento,
15%
sintomas
depressivos, 14.3% agressividade, 12.9% sintomas
ansiosos, 12.9% tentativa de suicídio, 9.5% uso de
drogas e 9.5% agitação. A maioria (65%) já tinham um
diagnóstico psiquiátrico e 50% já havia feito tratamento
psiquiátrico. As principais hipótese diagnósticas após o
atendimento foram: episódio depressivo (16.1%),
retardo mental (16.1%), uso de drogas, surto psicótico e
transtorno de conduta (15.6%), transtorno dissociativo
(9.3%), ansiedade (9.3%) e transtorno alimentar (3.1%).
No seguimento após 1 ano, 90.6% referiram estar
melhor e 9.4% igual. O encaminhamento para
tratamento foi seguido por 87.5%, 50% continua em
atendimento,
15.6%
tiveram
alta
e
15.6%
abandonaram. O seguimento indicou que o
encaminhamento foi seguido na maior parte dos casos.
Psiquiatria de adolescentes - Urgência psiquiátrica - Psiquiatria
infantil

B0213

ABORDAGEM DO TABAGISMO DURANTE AS
CONSULTAS MÉDICAS
Tathiana de Almeida Martins de Souza (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Renata Cruz Soares de
Azevedo (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas
- FCM, UNICAMP
O elevado número de tabagistas no mundo e no Brasil
e seu impacto na morbi-mortalidade da população tem
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levado órgãos de Saúde a incentivar a conscientização
dos médicos tanto da importância da abordagem do
tabagismo durante seus atendimentos quanto do
tratamento de seus pacientes fumantes. O objetivo
central deste projeto foi levantar dados de médicos de
diversas especialidades do Hospital das Clínicas da
UNICAMP com relação à abordagem do tabagismo nos
atendimentos. Foram entrevistados de forma aleatória,
médicos
das
seguintes
especialidades:
ultrassonografia, gastro, pneumologia, infectologia,
clínica
médica,
oncologia,
anestesiologia,
hematolologia, psiquiatria, genética, cardiologia,
nefrologia,
endocrinologia,
neurologia,
gastroentereologia, otorrinolaringologia , radiologia,
cirurgia, obstetrícia e ginecologia, dermatologia,
patologia e medicina intensiva. O programa utilizado
para confeccionar o banco de dados e correlacionar
variáveis foi o EXCEL. Foram realizadas uma análise
descritiva dos entrevistados e avaliadas variáveis
relacionadas à abordagem e intervenção em pacientes
tabagistas durante as consultas médicas.
Relação médico-paciente - Abordagem do tabagismo - Tabacodependência

B0214

EXPECTATIVAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VISUAL EM RELAÇÃO AO PROCESSO DE
REAILITAÇÃO
Ligiane A. Martins Vieira (Bolsista FUNDAP), Ligia
Aparecida Furlan, Maria Inês Rubo Nobre e Profa. Dra.
Rita de Cássia Ietto Montilha (Orientadora), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
O Cepre - Centro de Estudos e Pesquisa em
Reabilitação “Prof. Dr. Gabriel Porto”, vinculado à
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp visa além
da pesquisa e ensino, a assistência na área das
deficiências sensoriais. Esta pesquisa foi realizada com
um grupo de usuários com deficiência visual que
iniciaram a reabilitação no primeiro semestre de 2009.
O objetivo foi verificar o perfil dos participantes do
grupo e suas expectativas quanto ao processo de
reabilitação. Para coleta de dados utilizou-se um
questionário, desenvolvido após estudo exploratório,
aplicado por meio de entrevista. A idade dos
participantes variou entre 21 a 40 anos, sendo que
maioria (80,0%) era do sexo masculino. Em relação às
causas
de
perda
da
visão
destacaram-se
toxoplasmose, glaucoma, descolamento de retina e
edema macular. Entre as expectativas, as que mais se
destacaram foram: aprender a desempenhar as
atividades do cotidiano com maior autonomia e
facilidade, adquirir independência no desempenho de
atividades na cozinha e trocar experiências com
pessoas com a mesma problemática. Conclui-se que os
participantes iniciam a reabilitação com expectativas
coerentes ao processo proposto.
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Terapia ocupacional - Reabilitação - Atendimento em grupo
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VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MEDIDA DO
IMPACTO DA DOENÇA ENTRE CORONARIOPATAS:
UMA ANÁLISE PRELIMINAR
Rafaela Aparecida Batista dos Santos (Bolsista
FAPESP), Simey de Lima Lopes Rodrigues, Thais
Moreira Spana, Maria Cecília Bueno Jayme Gallani e
Profa. Dra. Roberta Cunha Matheus Rodrigues
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
A compreensão da percepção do paciente sobre sua
doença é fundamental para intervir no modo como o
paciente lida com o adoecer, com o seu tratamento e
com sua capacidade em apropriar-se do curso de sua
doença. Logo, este estudo teve como objetivo avaliar o
desempenho psicométrico do Instrumento para
Mensuração do Impacto da Doença no Cotidiano do
Valvopata(IDCV) quando aplicado a pacientes
coronariopatas. Fizeram parte deste estudo até o
momento, 112 pacientes em atendimento ambulatorial,
sendo 70,5% do sexo masculino, com média de idade
de 61,8(±10,5) anos e 4,9(±4,2) anos de estudo. A
maioria dos pacientes era portadora de infarto do
miocárdio. A confiabilidade do IDCV foi avaliada por
meio da determinação do Alfa de Cronbach e a
validade de constructo por meio da correlação do IDCV
com a versão brasileira do instrumento de avaliação da
qualidade de vida relacionada à saúde(QVRS),
específico para coronariopata(MacNew Heart Disease
Health-related Quality of Life Questionnaire)e com o
instrumento de avaliação genérica- “The Medical Study
36-item Short Form Health Survey”(SF-36). Foi
constatada evidência de consistência interna para o
escore global do IDCV (Alfa de Cronbach=0,85). A
medida do impacto da doença se correlacionou com a
medida de QVRS geral e específica. Os resultados
preliminares evidenciam que o IDCV construído na
cultura brasileira é instrumento confiável e válido para
avaliação do impacto da doença em coronariopatas.
Infarto do miocárdio - Qualidade de Vida - Impacto da doença

B0216

ABORDAGEM DA DEPRESSÃOPÓS-PARTO NA
CONSULTADE PUERICULTURA
Livia Vieira de Almeida (Bolsista PIBIC/CNPq), Antonio
de Carvalho Jacintho e Prof. Dr. Roberto Teixeira
Mendes (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas FCM, UNICAMP
Aproximadamente 13% das puérperas apresentam
depressão pós-parto, o que mostra a importância
epidemiológica da doença. Os principais fatores de
risco são: depressão pós-parto anterior, história de
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depressão em qualquer período da vida, ansiedade ou
depressão durante a gestação, maternity blues,
estresse nos cuidados com o bebê, insatisfação
conjugal,ausência de suporte social. Diversos autores
apontam o diagnóstico precoce como maior desafio no
manejo da doença. A dificuldade na detecção dos
casos
inclui
falta
de
critérios
consensuais,
temerosidade da mãe em relatar suas angústias com a
maternidade e mesmo falta de atenção dos
profissionais de saúde para o problema. Estão sendo
avaliadas puérperas de dois centros de saúde de
Campinas, durante a visita domiciliar realizada pela
enfermeira das unidades. O questionário a ser aplicado
reúne fatores de risco para depressão pós-parto e
escalas psicométricas de auto avaliação. As perguntas
devem possibilitar uma conversa sobre sintomas
psíquicos da mãe e sua interação com o bebê. As
pacientes são encaminhadas ou não para investigação
do quadro no centro de saúde a partir da impressão da
visitadora. O número de diagnósticos até o momento é
muito pequeno, será possível avaliar a eficácia da
metodologia a partir da identificação de novos casos.
Depressão - Pós-parto - Puericultura

B0217

A REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE
MENTAL NA TRAJETÓRIA DE VIDA DE PACIENTES
DAS UNIDADES BÁSICAS DE CAMPINAS-SP
Ivana Oliveira Preto Baccari (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Rosana Teresa Onocko Campos
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
A articulação dos Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS) à rede de serviços de Atenção Básica à Saúde
mostrou-se
deficitária
em
projetos
anteriores
desenvolvidos nos CAPs. Compreender as dificuldades
de inter-relação entre os serviços a partir da
perspectiva de pacientes e conhecer se houve
mudanças em suas histórias de vida pela vinculação
aos serviços foram nossos objetivos. Realizaram-se
doze entrevistas em profundidade com três pacientes
de agrupamentos pré-selecionados nas Unidades
Básicas de Saúde de Campinas-SP. Os três pacientes
foram encaminhados pelas UBS para tratamento em
CAPs com facilidade e os CAPs ajudaram dois deles a
produzir desvios significativos em suas histórias. Um
dos pacientes tem seguido de maneira circular, um
caminho de drogadição e marginalização social; outra
recuperou completamente sua atuação social anterior à
loucura; um terceiro adaptou razoavelmente sua vida
social à experiência da psicose.
Verificaram-se,
portanto, mudanças na vida dos pacientes a partir de
sua atuação na rede social e de Saúde. Os dados
corroboram achados anteriores sobre a continência da
rede de CAPs da cidade de Campinas, mas também
apontam uma fragilidade dessa rede nos casos que

associam transtornos graves e drogadição. A
experiência de trabalho qualitativo com pacientes
graves foi importante para uma aluna de medicina.
Políticas públicas - Saúde Mental - Atenção primária à saúde

B0218

ESTUDO DA EXPRESSÃO GÊNICA DE IRS1 EM
CÉLULAS
HEMATOPOÉTICAS
NORMAIS,
MIELODISPLÁSICAS E LEUCÊMICAS
Arthur Antolini Tavares (Bolsista PIBIC/CNPq), João
Agostinho Machado Neto, Mariana Lazarini e Fabiola
Traina e Profa. Dra. Sara Teresinha Olalla Saad
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
As síndromes mielodisplásicas (SMDs) são distúrbios
clonais da medula óssea caracterizados por
hematopoese ineficaz e risco de evolução para
leucemia mielóide aguda (LMA), cuja gênese tem sido
avaliada pelas vias de sinalização intracelular. O
substrato 1 do receptor de insulina (IRS1) intermedeia a
transdução, se fosforilado em tirosina, de sinais de
receptores como o de insulina e o IGF1, exercendo
efeito estimulatório indireto sobre vias anabólicas e de
manutenção celular. Assim, pretendeu-se investigar e
comparar a expressão gênica de IRS1 em células
hematopoéticas de indivíduos normais e de pacientes
do Hemocentro/UNICAMP com diagnóstico de SMD e
LMA. Após a extração do RNA total e transcrição em
DNA complementar, a expressão gênica foi avaliada
por PCR em tempo real. Analisadas 7 amostras de
medulas normais, 16 de SMDs (7 AR, 3 ARSA, 2 AREB
e 2 AREBt, 2 s/ classificação) e 11 de LMAs, houve
diminuição da expressão na SMD em relação aos
controles normais (p<0,10); nas LMAs há uma aumento
de expressão não significativo em relação às SMDs.
Sendo IRS1 um gene considerado "housekeeping"
(constitucional), com múltiplas atribuições, é possível
que a fosforilação em tirosina e a ativação dos
componentes das vias de que participa ofereçam dados
à sua influência na leucemogênese como ocorre com
tumores sólidos.
IRS-1 - Mielodisplasia - Leucemia

B0219

FREQÜÊNCIA DO POLIMORFISMO SNP309 NO
MIELOMA MÚLTIPLO E CORRELAÇÕES CLÍNICAS
Gabriel Baldanzi (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Sara Teresinha Olalla Saad (Orientadora), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
O Mieloma Múltiplo é uma alteração clonal de células B
na qual há acúmulo de células plasmáticas na medula
óssea, produzindo lesões ósseas líticas e excesso de
imunoglobulinas monoclonais. Para diagnóstico,
necessita-se análise da medula óssea, com infiltração
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por células plasmáticas, detecção e quatificação da
proteína monoclonal e evidências de lesões de órgão
como insuficiência renal, anemia e lesões ósseas. O
gene p53 é um supressor tumoral com atividade bem
caracterizada e que é regulado pela proteína MDM2. O
polimorfismo no promotor do MDM2 (SNP309) é muito
comum e leva ao aumento da afinidade da região ao
fator de transcrição Sp1 com conseqüente aumento da
transcrição deste gene. Células homozigotas para o
SNP309 são mais resistentes que as células
homozigotas selvagens à apoptose causada por drogas
quimioterápicas. Sendo assim, o nível elevado de
MDM-2 devido ao polimorfismo é capaz de atenuar a
via da p53. Recente estudo de metanálise mostrou que
este polimorfismo está associado a um aumento no
risco para todos os tipos de tumores . No caso de
Mieloma Múltiplo, casos com super-expressão da
proteína MDM-2 foram associados a pior prognóstico. O
objetivo deste estudo é analisar a freqüência do
polimorfismo SNP309 do gene MDM2 em pacientes
com Mieloma Múltiplo e relacionar com a evolução
clínica dos pacientes e sua resposta terapêutica. Para
tal, 80 casos foram selecionados e o DNA de sangue
periférico será avaliado por PCR e digestão com
enzima de restrição para o SNP309.
Mieloma múltiplo - MDM2 - SNP309

B0220

ANÁLISE DA RESPOSTA AO TRATAMENTO DE
INDUÇÃO DE REMISSÃO DE LINFOMAS NÃOHODGKIN COM O POLIMORFISMO SNP309 NO
GENE MDM2
Jean Carlos Lazari (Bolsista SAE/UNICAMP), Fabiola
Traina, João Agostinho Machado Neto e Profa. Dra.
Sara Teresinha Olalla Saad (Orientadora), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Os Linfomas Não-Hodgkin (LNH) correspondem à
neoplasias malignas do tecido linfóide caracterizados
pela excessiva proliferação de linfócitos atípicos
formados a partir da repressão do desenvolvimento
normal da linhagem linfocítica. A desregulação do ciclo
celular possui um papel crucial na gênese de diversos
tumores, inclusive dos LNH. Os genes Tp53 e MDM2
estão relacionados ao controle do ciclo celular e se
auto-regulam por feedback negativo. O gene Tp53, um
supressor tumoral, previne a formação de tumores por
estimular a morte celular; enquanto o MDM2, um
oncogene, favorece o tumorigênese por ação contrária.
Identificou-se um polimorfismo no MDM2 (SNP309)
responsável por causar uma hiperexpressão deste
gene, aumentando a susceptibilidade para o
desenvolvimento de cânceres. Esta pesquisa visou
analisar a resposta ao tratamento quimioterápico da
célula neoplásica em LNH de acordo com o genótipo
dos paciente para o polimorfismo do MDM2. Para a
genotipagem, foram realizados extração de DNA de
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leucócitos, amplificação do MDM2 por PCR, digestão
enzimática e eletroforese em gel de agarose.
Resultados preliminares indicam que os pacientes com
LNH apresentam o alelo polimórfico com maior
frequência que os indivíduos normais, sugerindo que
este alelo pode conferir maior susceptibilidade ao LNH.
Linfoma não-Hodgkin - MDM2 - Polimorfismo SNP309

B0221

PESQUISA DE MUTAÇÕES NO GENE DA PIRUVATO
QUINASE EM PACIENTES COM PROVÁVEL
DEFICIÊNCIA DE PIRUVATO QUINASE
Juliana Elias Miquelin (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Sara Teresinha Olalla Saad (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A enzimopatia mais comum como causa de Anemia
Hemolítica Não-Esferocítica Congênita Crônica é
causada pela deficiência de piruvato quinase
eritrocitária
(PK-R),
enzima
que
catalisa
o
Fosfoenolpiruvato em Piruvato na etapa final da via
glicolítica. Do gene PK-RL, são conhecidas mais de 180
mutações, de transmissão autossômica recessiva que
em homozigose, heterozigose ou heterozigose para
duas mutações cursam com a deficiência de PK-R,com
expressão clínica variável. No Brasil há falta de dados a
respeito da doença e o diagnóstico é raramente feito,
sendo que os métodos oferecidos são controversos
devido aos falsos resultados. Hoje, é consenso que as
técnicas de biologia molecular são mais indicadas para
o diagnóstico das eritroenzimopatias. Com este
trabalho, buscamos a padronização de métodos mais
rápidos e de baixo custo através da caracterização de
um perfil na população brasileira. Analisamos 24
pacientes, com testes bioquímicos alterados, por
método de PCR e digestão enzimática para as
mutações mais comuns 1529A, presente em 1
paciente,
e
1456T,
em
3
pacientes.
Em
desenvolvimento, pesquisamos atualmente outras
mutações através de amplificação e seqüenciamento
dos demais exons, bem como sua leitura em programa
Bioedit e Chromas e pesquisa de polimorfismos em
população controle de pelo menos 200 indivíduos.
Deficiência piruvato quinase - Anemia hemolítica - Mutações

B0222

DISTÚRBIOS DE SÓDIO E ÁGUA EM PACIENTES
COM LESÃO CEREBRAL AGUDA
Marco Aurélio de Sanctis (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Sebastião Araújo (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Introdução: Alterações do balanço de sódio e água,
incluindo hipo ou hipernatremia, são complicações
reconhecidas em pacientes com lesão cerebral aguda
(LCA), podendo comprometer a evolução clínica ou
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serem marcadores de mau prognóstico. Objetivo.
Avaliar a incidência de alterações da natremia em
pacientes com LCA e correlacioná-las com a evolução
intra-hospitalar dos pacientes. Método. Estudo
retrospectivo, descritivo. Pacientes com LCA [Glasgow
(ECG)  12], traumática ou não, idade ≥ 18 anos, com
tempo entre o início da lesão e a internação na UTI 
48 horas, foram incluídos no estudo. Dados clínicos e
laboratoriais dos primeiros 10 dias de internação foram
anotados e a evolução dos pacientes foi avaliada no
28º dia de internação. As variáveis de interesse nos
pacientes com LCA foram analisadas de acordo com
seu comportamento no tempo de observação, bem
como a relação entre elas.. Resultados: Alterações do
sódio sérico, com amplas variações fora da faixa de
normalidade, foram mais freqüentes nos pacientes mais
graves e esteve associada com pior evolução.
Conclusão. Os níveis séricos de sódio alteram-se com
freqüência em pacientes com LCA e estas alterações
são mais marcantes naqueles com menor pontuação na
ECG, e, quanto mais amplas estas variações da
natremia, pior o prognóstico dos pacientes.
Lesão cerebral - Distúrbio - Sódio

B0223

FORMAÇÃO MÉDICA: DESVENDANDO DESEJOS,
EXPECTATIVAS
E
POSICIONAMENTO
DOS
GRADUANDOS DA FCM-UNICAMP SOBRE O SUS
Gines Villarinho (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Sergio Resende Carvalho (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
O presente trabalho auxilia o entendimento sobre
alguns aspectos do processo de aprendizagem dos
alunos do curso de medicina, prioritariamente no
esclarecimento de um paradoxo: de um lado o discurso
institucional – da FCM-Unicamp – que propõe, em suas
diretrizes e metas, formar profissionais capacitados e
estimulados a trabalharem no SUS e de outro uma
realidade na qual os alunos optam por carreiras e
inserções profissionais que não têm em seu cerne o
compromisso com o referido sistema. Avaliou-se,
através de entrevistas com roteiros semi-estruturados
realizadas com alunos de quinto ano, a incorporação de
princípios, diretrizes e práticas preconizadas pela
reforma. Para isto foi tomado como referência as
reflexões dos alunos antes e após a vivência no
internato de Gestão e Planejamento (MD-945), que por
suas
características
(conteúdos
e
cenários
pedagógicos) constituem um momento sui generis na
formação do graduando de medicina para análise do
movimento da reforma curricular da FCM. Os
resultados demonstram haver uma dispersão entre as
opiniões dos alunos revelando características

importantes da formação médica e do perfil dos
estudantes, conclui-se que, apesar de avanços, a
reforma curricular deve ser aprimorada valorizando-se a
opinião dos alunos e o presente trabalho contribuirá
nesse processo.
Educação médica - Sus - Reforma curricular

B0224

ESTUDO DOS ACIDENTES INFANTIS EM PRÉESCOLARES DE UMA POPULAÇÃO DE BAIXA
RENDA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Ana Julia Sichiroli de Medeiros (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Silvana Denofre Carvalho (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Os acidentes na infância representam uma importante
causa de morbi-mortalidade no mundo atual,
constituindo um grande problema de saúde pública,
juntamente com infecções respiratórias, doenças
gastrintestinais e desnutrição protéico-calórica. No
presente trabalho, procurou-se conhecer a frequência
dos acidentes em crianças pré-escolares da região de
um Centro de Saúde (CS) de Campinas, com
predomínio de baixa renda, e posteriormente estudar as
características dos acidentes. Os dados foram obtidos
por meio de questionário respondido pelos pais ou
responsáveis
por
essas
crianças,
enquanto
aguardavam ou realizavam atendimento no CS. Os
acidentes mais comuns encontrados foram as quedas e
ferimentos leves (com facas, tesouras e outros objetos
perfurantes) em crianças do sexo masculino. Na
maioria dos eventos o pai ou a mãe estavam presentes
em casa, e a criança não foi encaminhada a um
hospital ou ao CS. A prevenção destes acidentes é
fundamental, pois nessa faixa etária a criança
consegue andar, correr, saltar, subir e descer escadas,
e compreende limites relativos à segurança, mas pode
esquecê-los facilmente ao entreter-se brincando. Os
pais devem ser orientados quanto a isso, pois pelo fato
de o filho já ter essas habilidades, muitas vezes podem
acreditar que a criança não está sujeita ao perigo;
porém, por isso mesmo, as crianças tornam-se mais
expostas e susceptíveis a esses eventos.
Criança - Prevenção de acidentes - Centros de saúde

B0225

A CORRELAÇÃO ENTRE AS CAPACIDADES NAS
ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL, COM
AS EXPECTATIVAS DAS MÃES SOBRE O FAZER
DESTE INDIVÍDUO
Cecilia Berni De Marque (Bolsista FUNDAP), Elisa
Martini Cressoni, Sônia Maria Chadi de Paula Arruda e
Profa. Dra. Sonia Maria Chadi de Paula Arruda
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(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
O ambiente familiar é o primeiro espaço de
desenvolvimento do individuo. Quando a família
restringe a participação deste, suas potencialidades
podem não ser exploradas, pois não haverá condições
para tal. O objetivo desta pesquisa será estudar a
correlação entre as capacidades e limitações de
realização das Atividades de Vida Diária (AVD) de
adolescentes com baixa visão, com as expectativas e
percepções de seus responsáveis legais sobre o fazer
deste indivíduo. As AVD compreendem as tarefas de
rotina diária, como higiene, alimentação, vestuário etc.
Por meio das vivencias cotidianas há a formação de
hábitos e habilidades para o desempenho independente
e autônomo no cotidiano. O trabalho será realizado com
dois grupos: o primeiro com adolescentes entre 10 a 16
anos de idade, e o segundo com os responsáveis legais
destes, atendidos no CEPRE - FCM – UNICAMP.
Serão realizadas entrevistas semi-abertas com os
participantes dos dois grupos, e uma avaliação do
desempenho ocupacional dos adolescentes. Após
análise dos resultados verificar-se-á a correlação entre
o discurso oral e a prática do cotidiano dos
participantes.
Espera-se
contribuir
para
que
adolescentes com deficiência visual e familiares
ampliem suas possibilidades para que estes se tornem
construtores de conhecimentos e independentes em
suas ações.
Deficiência visual - Atividade de vida diária - Terapia ocupacional

B0226

RELAÇÃO DAS PERSPECTIVAS DE MÃES DE
DEFICIENTES VISUAIS COM AS LIMITAÇÕES
DESSES NAS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA
Elisa Cressoni Martini, Cecília Berni De Marque e Profa.
Dra. Sonia Maria Chadi de Paula Arruda (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Este estudo tem como objetivo pontuar nas Atividades
de Vida Diária (AVD) as estratégias que favorecem o
letramento de pessoas com deficiência visual. Será
realizado estudo descritivo por meio de pesquisa
qualitativa, visando as estratégias do terapeuta
ocupacional que estimulam o letramento por intermédio
das AVD. As AVD se constituem de atividades
essenciais realizadas ao longo do dia, cujo objetivo
principal é proporcionar condições para a formação de
hábitos de autonomia e independência, permitindo
assim a participação ativa do individuo no ambiente em
que vive. Estas propiciam um contato direto com o
letramento por diversas atividades realizadas
cotidianamente,
como:
na
culinária,
na
locomoção/localização, na higiene e até mesmo no
lazer, entre muitas outras atividades. Recursos ópticos,
não ópticos, o sistema braile, ampliação do tamanho de
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letra, contraste, equipamentos de informática, entre
outros, funcionam como facilitadores do contato das
pessoas com deficiência visual com o letramento, tais
recursos podem ser inseridos nas AVD por meio de
adaptações no ambiente, ocasionando assim uma
melhora na inclusão social e qualidade de vida.
Atividade de vida diária - Limitações - Capacidades

B0227

EXPRESSÃO DAS PROTEINAS REGULADORAS DO
CICLO CELULAR P21, P16 E P53 NA NEOPLASIA
INTRAEPITELIAL CERVICAL
Ana Beatriz Maito (Bolsista SAE/UNICAMP), J. F.
Bragança, D. R. Pitta, J. Vassallo, L.A. Andrade, L. O.
Sarian e Profa. Dra. Sophie Françoise Mauricette
Derchain (Orientadora), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
Objetivo: Quantificar a expressão dos marcadores do
ciclo celular p21, p16 e p53 na Neoplasia Intraepitelial
Cervical (NIC I a III). Metodologia: Em estudo
transversal,
foram
examinadas 102
amostras
histológicas de pacientes submetidas à conização
cervical entre março de 2003 a novembro de 2007. A
expressão dos marcadores foi quantificada por
imunohistoquímica. Foi utilizada análise de co-variância
(CANOVA) para determinar as diferenças de expressão
de cada um dos marcadores nos diferentes graus de
NIC. O teste T pareado e o coeficiente de correlação de
Pearson foram usados para determinar a associação
entre as expressões dos marcadores. Resultados: O
levantamento anatomopatológico encontrou 79 (77,4%)
casos de NIC3, 12 (11,8%) de NIC2 e 11 (10,8%) NIC1.
Não houveram associação da expressão do p21 e p53
entre os diferentes graus de NIC (p=0.09 e p=0.89,
respectivamente), enquanto a do p16 aumentou
paralelamente ao aumento do grau do NIC (p<0,01). As
expressões do p16 e do p21 não demonstraram
correlação estatística (p=0.64, cor=0.04), assim como o
p21 e p53 (p=0.10, cor=0.17) e o p16 e p53 (p=0.87,
cor=0.02). Conclusões: As expressões dos marcadores
de ciclo celular p21, p53 e p16 não apresentaram
associação entre si em relação ao NIC. No entanto, o
p16 foi o único marcador que, isoladamente,
apresentou relação aos graus de NIC.
P21, P53 e P16 - Colo do útero - Neoplasia intra epitelial

B0228

EXPRESSÃO DA PROTEÍNA HER2 E DOS
RECEPTORES DE ESTERÓIDES NA TRANSIÇÃO
DAS FRAÇÕES IN SITU E INVASORA DE
NEOPLASIAS DE MAMA
Jung Hyun Yoon (Bolsista SAE/UNICAMP), Raquel
Mary Rodrigues Peres, Luis Otavio Sarian e Profa. Dra.
Sophie Françoise Mauricette Derchain (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
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Introdução: a transição do carcinoma ductal in situ
(CDIS) para o carcinoma ductal invasivo (CDI) é
regulada por alguns genes. Permanece desconhecido
se o status da proteína HER2 e dos receptores
hormonais de estrógeno e de progesterona (RE/RP)
são fatores preditivos do potencial invasivo do CDIS.
Objetivos: determinar o status dos HER2, RE e RP em
áreas de transição em que o CDIS se torna CDI em
neoplasias mamárias com ambos componentes.
Sujeitos e métodos: 85 casos de tumores de mama
com regiões contíguas de CDIS e CDI foram
selecionados e uma área do CDIS e outra do CDI foram
amostradas com tissue microarray. O status da HER2 e
dos RE/RP foi avaliado utilizando-se imunohistoqímica.
Resultados: cerca de 35% das áreas de CDI foram
consideradas HER2 2+ ou 3+, comparadas aos 47%
nos seus homólogos in situ (p=0.12). O RP encontrado
foi semelhante nas regiões in situ e invasivo (p=0.06).
Houve um ligeiro desequilíbrio no status do RE
(p=0.04). Os coeficientes de correlação intraclasse
(ICC) evidenciaram relações favoráveis na comparação
amostra-por-amostra de HER2 (ICC = 0.61), RP (ICC=
0.61) e RE (ICC=0.70) nos componentes in situ e
invasivo. Conclusão: a expressão de HER2 e dos
RE/RP não diferem ao longo dos componentes CDIS e
CDI na região de transição das neoplasias mamárias.
Carcinogenese - Mastologia - Imunoistoquimica
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AÇÃO DA L-AMINOÁCIDO OXIDASE (LAAO) DA
SERPENTE
BOTHROPS
ALTERNATUS
EM
MACRÓFAGOS DE RATO
Fernanda de Carvalho Freire Ferreira (Bolsista
SAE/UNICAMP), Igor Rapp, Erika Ferraresco dos
Anjos, Ivani de Souza, Juliana M. Nascimento e Prof.
Dr. Stephen Hyslop (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A L-aminoácido oxidase (LAAO), uma enzima
amplamente distribuída em peçonhas ofídicas, catalisa
a desaminação oxidativa de aminoácidos do tipo L. As
LAAOs têm atividade antimicrobiana, citotóxica,
apoptótica e edematogênica, principalmente através da
formação do peróxido de hidrogênio que contribui para
a ação citotóxica da enzima. Nesse trabalho isolamos a
LAAO da peçonha da serpente Bothrops alternatus. A
LAAO foi purificada usando uma combinação de
cromatografias, sendo a primeira etapa uma troca
iônica em coluna SP-Sepharose, a segunda etapa uma
gel filtração em coluna Superdex 75 e a terceira etapa
uma troca iônica em coluna Hitrap Q.
Foram
identificadas pelo menos duas isoformas, sendo que a
principal destas foi obtida em forma pura (atividade de
166.6 U/mg vs 44 U/mg para a peçonha - fator de
purificação de 3,8, com rendimento protéico de ~1,3%).
A eletroforese em SDS-PAGE indicou uma massa

molecular de ~60 kDa, e a detecção de atividade
enzimática in situ nos géis revelou apenas uma banda
de atividade. As características da enzima purificada
são semelhantes às de outras LAAOs.
A
disponibilidade de enzima pura é um passo importante
para avaliação da sua citotoxicidade em macrófagos
alveolares de ratos.
L- aminoácido oxidase - Bothrops alternatus - Purificação
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TDAH E DA : SINAIS PSIQUIÁTRICOS EM
CRIANÇAS
Anelise
Hamano
Silveira
Campos
(Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Sylvia Maria Ciasca
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
Este projeto visa a analisar sinais psiquiátricos de
Transtorno de Déficit de Atenção (TDA) e Déficit de
Aprendizagem (DA) em crianças e adolescentes de 7 a
14 anos. A análise envolveu 40 crianças divididas em
dois grupos, vinte crianças com TDA e DA e vinte com
DA, sem TDA, que foram avaliadas por meio do
instrumento C.B.C.L a fim de se determinar sinais
positivos de cada distúrbio. Houve comparação entre os
dois grupos de crianças para se determinar se havia
sinais semelhantes entre eles, particularidades de cada
transtorno e ainda, se havia uma relação de
comorbidade no momento do diagnóstico. Foi
demonstrado qualitativamente que há maior incidência
de sinais psiquiátricos nas crianças que apresentam
TDA e DA.
TDAH - DA - Sinais psiquiátricos
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ESTUDO ETIOLÓGICO ATRAVÉS DA METANÁLISE
SOBRE A PARALISIA CEREBRAL INFANTIL
Nelio Neves Veiga Júnior e Profa. Dra. Sylvia Maria
Ciasca (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas FCM, UNICAMP
A Paralisia Cerebral Infantil (PC) é a encefalopatia que
mais acomete crianças no mundo. Apesar de possuir
marcas atemporais, sua causa ainda é discutível.
Assim, elaborou-se a metanálise sobre a etiologia da
PC através de artigos publicados na base de dados
PubMed/Medline entre 2004 a 2008, a fim de identificar
e correlacionar dados sobre medidas profiláticas e
tratamentos específicos. A busca sistemática na
literatura de artigos publicados na língua inglesa,
durante o período de 2004 a 2008, observou: método
científico utilizado, tipo de PC e os resultados.
Estabeleceu-se uma tabela comparativa de variáveis
que possibilitassem análise da etiologia. Os dados dos
46
artigos
encontrados
foram
analisados
estatisticamente, com os seguintes resultados: 38 %
77
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eram estudos randomizados com comparação de
grupos; 12% estudo de funções especificas no
processo de reabilitação e o restante apresentava
dados sobre o uso da toxina botulínica. PC do tipo
espástico foi a mais encontrada (75%), forma diplégica.
As seqüelas mais comuns foram as motoras (68%),
prejuízo cognitivo (18%), ou ambos (14%). A etiologia
não se demonstrou específica. Nos artigos recorrentes
sobre o uso da toxina botulínica A no tratamento e na
melhora motora e funcional, independe, também, do
aspecto etiológico. A metanálise apesar de insuficiente
na sua proposição inicial mostrou a importância de
realizarem-se novos estudos, os quais possibilitem o
amparo ao tratamento e a profilaxia. Cabe aos mesmos
buscarem o respaldo clínico e a necessidade de
restringir cada suspeita etiológica, suscitando novas
descobertas.
Paralisia cerebral - Criança - Etiologia
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O SILENCIAMENTO GÊNICO MEDIADO POR VÍRUS
COMO
MECANISMO
DESENCADEADOR
DE
DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL
Maria Luiza Lanca de Moraes (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Tiago Campos Pereira (Orientador), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
O herpesvirus humano 6b (HHV-6B) fora associado a
um tipo específico de epilepsia em alguns pacientes,
que mostraram uma diminuição do nível de RNA
mensageiro do gene EAAT (para transportador de
glutamato glial). Contudo, ainda é desconhecido o
mecanismo pelo qual o gene EAAT encontra-se
reprimido, assim como se este acontecimento é o
motivo ou resultado da replicação de HHV-6B nas
células afetadas. Vários vírus podem gerar um
fenômeno denominado Silenciamento Gênico Mediado
por Vírus (em inglês VIGS), no qual o patógeno reprime
um RNA mensageiro. Isto acontece porque alguns vírus
formam moléculas de RNA fita-dupla (dsRNA) durante
sua replicação. O presente estudo objetivou identificar
possíveis regiões do vírus HHV-6B que pudessem
mediar VIGS de genes do sistema nervoso humano, o
que explicaria, por exemplo, a redução de EAAT em
alguns pacientes com epilepsia. Seqüências virais que
possam gerar VIGS são denominadas “siRNAs” e a
procura
é
conduzida
utilizando
programas
computacionais de análise comparativa de seqüências
de vírus e genes humanos (software BLAST).
Programas de análise de siRNAs (softwares Strand
Analysis e Gene Runner) foram utilizados para avaliar a
qualidade destas seqüências. No total, 42 análises
foram conduzidas, envolvendo diferentes vírus e genes
humanos. Encontramos um siRNA com 100% de
identidade e vários com 90%. O par que apresentou
total identidade é HHV-6B / doublecortin (DCX). Esta
descoberta pode representar um novo mecanismo para
78

explicar defeitos na expressão de DCX. Vários vírus
apresentaram potenciais siRNAs contra o gene
HUNTINTINA, que poderia explicar casos esporádicos
da forma juvenil da doença de Huntington.
RNAi - Virus - Neurologia
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AVALIAÇÃO DA CROMOGRANINA A COMO FATOR
PROGNÓSTICO NO CÂNCER DE PRÓSTATA
Larissa
Fernanda
Medeiros
Vieira
(Bolsista
SAE/UNICAMP), Leonardo Oliveira Reis (Coorientador), Fernandes Denardi, Joice de Lima Ribeiro
e Prof. Dr. Ubirajara Ferreira (Orientador), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Descrição do estudo: A diferenciação das células
neuroendócrinas da próstata é uma característica que
marca a perda do controle hormonal do câncer de
próstata, denotando um prognóstico pior à doença. Esta
diferenciação pode ser avaliada medindo-se os níveis
séricos de marcadores neuroendócrinos, sendo a
Cromogranina A (CgA) o mais fidedigno deles.Objetivos
e métodos: Avaliar a relação dos níveis séricos de CgA
com a evolução clínica de 25 pacientes com câncer de
próstata localmente avançado, metastático hormônioresponsivo e hormônio refratário. Duas amostras de
sangue serão colhidas por paciente, cada uma em um
intervalo de 6 meses, sendo dosados em cada amostra
PSA total e livre, CgA, testoterona total e livre e
correlacionados com a evolução clínica. Conclusões:
Esperamos obter dados que indiquem que, no câncer
de próstata metastático, os níveis séricos de CgA
venham a ser bons marcadores prognóstico da doença
e da sobrevivência após terapia.
Cromogranina A - Câncer de próstata - Prognóstico
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DAS FRATURAS
EXPOSTAS NO HC-UNICAMP
Alberto de Carli (Bolsista SAE/UNICAMP), Pamella
Nakvasas, Alberto Terrabuio, Giovanna Ignácio Medina
e Prof. Dr. William Dias Belangero (Orientador),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
As fraturas expostas são uma das principais causas de
morbidade e mortalidade no trauma ortopédico. Sua
freqüência varia de acordo com fatores geográficos,
sócio-econômicos e populacionais. Neste trabalho foi
realizado um estudo retrospectivo que analisou 377
fraturas expostas ocorridas em 5 anos no HC Unicamp,
visando obter os dados epidemiológicos deste serviço.
Obtivemos um total de 282 casos do sexo masculino,
com idade de 17 a 85 anos (33,7 ± 14,0). O período de
maior freqüência de chegada foi das 15:00 às 3:00
horas. O mecanismo de trauma mais freqüente foi
produzido por motocicleta (46,5% dos casos). A maioria
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das fraturas se localizou no membro inferior (64%). O
osso mais acometido foi a tíbia (46,4%). A média de
internação dos pacientes foi de 14,8 ± 17,8 dias. Doze
por cento necessitaram de terapia intensiva. De acordo
com a classificação de Gustillo e Anderson, 55,0%
eram do tipo I e II, 17,5% do tipo III-A, 16,7%III-B e
10,3% do tipo III-C. Inicialmente foi realizada
osteossíntese com placa em 40,7% dos casos e fixador
externo em 33,3%. Infecção e necessidade de
amputação ocorreram respectivamente em 26,2% e
10,8% e 5,4% dos pacientes foram a óbito. Este estudo
terá importância na elaboração de campanhas de
orientação para a população e para o hospital, que a
partir destes dados pode organizar sua estrutura e
dinâmica do serviço.
Fraturas expostas - Epidemiologia - Trauma
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INCIDÊNCIA
DAS
FRATURAS
EXPOSTAS
RELACIONADAS
A
ACIDENTES DE MOTO
ATENDIDAS NO HC-UNICAMP
Pâmella Moreno Nakvasas (Bolsista SAE/UNICAMP),
Alberto de Carli, Giovanna Ignácio Medina e Prof. Dr.
William Dias Belangero (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
As fraturas expostas são uma das principais causas de
morbidade e mortalidade no trauma ortopédico. Sua
freqüência varia de acordo com fatores geográficos,
sócio-econômicos
e
populacionais.
Geralmente
decorrem de traumas de alta energia, principalmente
acidentes automobilísticos. Neste trabalho foi realizado
um estudo retrospectivo que analisou 377 fraturas
expostas ocorridas nos últimos 5 anos no HC Unicamp,
visando determinar qual é a parcela e características
dos acidentes causados por moto. De todas as causas
a moto foi a mais freqüente (46,5%), seguida pelo
atropelamento (15%), ferimento por arma de fogo (9%)
e acidente com carro exclusivamente (6,6%). Dos 17
óbitos a principal causa também foi acidente com moto
(7/17). Das 44 amputações, 21 foram da tíbia (local
mais acometido), e dessas, 13/21, estavam
relacionadas a acidentes de motocicletas. Este estudo
terá importância na elaboração de campanhas de
orientação para a população e para o hospital, que a
partir destes dados poderá organizar sua estrutura e
dinâmica do serviço.
Fraturas expostas - Moto - Acidentes
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IMPACTO
DOS
GÊNEROS
SOBRE
OS
DETERMINANTES DO DIÂMETRO DA RAIZ DA
AORTA EM PACIENTES HIPERTENSOS
Felipe Augusto da Silva Souza (Bolsista PIBIC/CNPq),
José A. A. Cipolli, Maria C.S. Ferreira-Sae, José R.
Matos-Souza, Kleber G. Franchini e Prof. Dr. Wilson

Nadruz Junior (Orientador), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
A dilatação da raiz da Aorta (RA) está associada com a
hipertrofia do ventrículo esquerdo (VE) em indivíduos
hipertensos. Embora a estrutura do VE tenha
determinantes
gênero-específicos,
ainda
se
desconhece quais os preditores do diâmetro da RA em
cada um dos sexos. Avaliamos 461 pacientes
hipertensos com hipertrofia de VE (288 mulheres e 173
homens) através de exame clínico, antropometria,
exames laboratoriais e ecocardiograma. Homens e
mulheres com dilatação da RA eram mais velhos e
tinham maior índice de massa do VE. Entre as
mulheres, o diâmetro da RA associou-se com o índice
de massa do VE, idade, débito cardíaco e
circunferência abdominal em um modelo de análise
multivariada. Por outro lado, entre os homens, o
diâmetro da RA associou-se a espessura relativa da
parede do VE, índice de massa do VE e idade. Esses
resultados sugerem que a sobrecarga de volume e a
obesidade central podem desempenhar um papel
fundamental na fisiopatogênese da dilatação da RA nas
mulheres, enquanto o aumento da RA nos homens
estaria mais associado a mecanismos estimulatórios do
crescimento das células miocárdicas.
Hipertensão arterial - Raiz da aorta - Gênero
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A INFLUÊNCIA DA MÚSICA NOS SINAIS
ELETROMIOGRÁFICOS,
NA
FREQÜÊNCIA
CARDÍACA
E
NOS
PARÂMETROS
PSICOFISIOLÓGICOS DURANTE A REALIZAÇÃO
DE CICLISMO INDOOR
Bruno de Paula Caraça Smirmaul (Bolsista
SAE/UNICAMP), José L. Dantas, Eduardo B. Fontes e
Prof. Dr. Antonio Carlos de Moraes I (Orientador),
Faculdade de Educação Física - FEF, UNICAMP
A música, de forma geral, tem sido utilizada como fator
motivador na prática desportiva. O objetivo do presente
estudo foi analisar as respostas referentes aos
parâmetros fisiológicos (sinais eletromiográficos e
freqüência cardíaca – FC), psicofisiológicos (percepção
subjetiva de esforço – PSE – e percepção subjetiva de
tempo – PST) e a potência máxima alcançada (PMAX)
durante a realização de um teste incremental máximo
(TIMAX) em ciclismo com (CM) e sem (SM) a utilização
de música eletrônica. Participaram do presente estudo
10 voluntários saudáveis. Foram coletadas a atividade
eletromiográfica dos músculos Reto Femoral – RF e
Vasto Lateral - VL, FC, PSE, PST e PMAX durante as
duas condições (CM e SM). Os indivíduos realizaram
quatro TIMAX do tipo rampa com uma carga inicial de
79
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100 W e aumento de 10 W por minuto. A média dos
valores de PMAX entre as situações SM (260,5 ± 27,7 W)
e CM (263,2 ± 17,2 W) não apresentou diferença
estaticamente
significante.
Para
a
atividade
eletromiográfica os valores foram expressos em RMS
(root mean square) e FM (freqüência mediana). A
comparação entre a taxa de aumento de RMS e FM
para os músculos RF e VL, assim como FC, PSE e PST
também não apresentaram diferença significativa. No
presente estudo a utilização da música durante TIMAX
não influenciou as variáveis analisadas.
Eletromiografia - Música - Ciclismo
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RESPOSTAS
ELETROMIOGRÁFICAS
DE
MÚSCULOS FLEXORES E EXTENSORES DO
JOELHO DURANTE SALTOS VERTICAIS EM
ATLETAS DE VOLEIBOL
Caroline Tosini Felicissimo (Bolsista PIBIC/CNPq),
Eduardo Bodnariuc Fontes , José Luiz Dantas ,Melissa
Luiza Moura,Cintia Ramari Ferreira ,Felipe Arruda
Moura,Bruno de Paula Caraça Smirmaul e Prof. Dr.
Antonio Carlos de Moraes I (Orientador), Faculdade de
Educação Física - FEF, UNICAMP
Introdução: É sabida a importância do salto vertical no
voleibol competitivo. Necessárias são as investigações
sobre o padrão do recrutamento de músculos com
diferentes propriedades e ações durante a prática de
modalidades esportivas. Objetivo: Analisar o
desempenho e as respostas eletromiográficas dos
músculos Reto Femoral (RF), Bíceps Femoral (BF) e
Gastrocnêmio Medial (GM) durante protocolo de saltos
verticais. Métodos: 13 voleibolistas do sexo feminino
(15,6 ± 0,9 anos) participaram do estudo. Inicialmente
foi realizado um protocolo de potência máxima,
consistindo de três saltos máximos, seguido do
protocolo de resistência de saltos (ciclos de três saltos
verticais máximos em aproximadamente 10 segundos –
um salto a cada três s, com intervalo de 15 s de
recuperação). O tempo de duração do protocolo de
resistência foi de 20 minutos. Todos os saltos foram
realizados sobre um tapete de contato utilizando a
técnica do contramovimento, sem ajuda dos braços.
Para o tratamento dos dados os saltos foram divididos
em quatro períodos com 12 ciclos cada um.
Resultados: A média de altura dos saltos foi: 1º
período 34,4 cm, 2º 33,9 cm, 3º 33,1 cm e no 4º 33,0
cm. Os valores expressos em RMS foram: 1º período:
RF 86,3 %, BF 79,7 % e GM 75,2 %, 2º RF 80,8 %, BF
77,2 % e GM 69,0 %, 3º RF 78,7 %, BF 79,3 % e GM
67,8 % e no 4º RF 78,1 %, BF 83,8 % e GM 69,1 %%.
Não houve diferença significante nos valores.
Conclusão: Os músculos RF, BF e GM estiveram
ativos durante a realização dos protocolos de saltos.
Eletromiografia - Saltos verticais - Voleibol
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SÍNDROME DO PÂNICO E EXERCÍCIO FÍSICO
Adriana
Seraphin
Veiga
Casanova
(Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Edison Duarte (Orientador),
Faculdade de Educação Física - FEF, UNICAMP
Tomando-se como base a última década, temos que o
avanço tecnológico, assim como as pressões sociais,
políticas e econômicas, têm contribuído arduamente
para o aumento de problemas psicológicos de ordem
emocional, dentre eles a Síndrome do Pânico (objeto
deste estudo), caracterizada por ataques recorrentes de
transtornos de ansiedade imprevisíveis. Embora de alta
ocorrência, há poucos estudos mais aprofundados na
área da Educação Física que realizam um elo entre os
grandes benefícios da prática de exercício físico regular
e o tema em questão. Devido a isso, a pesquisa se
baseou numa revisão de literatura sobre o tema
Síndrome do Pânico e Exercício Físico, visando
subsidiar o profissional da área de Educação Física no
tratamento desses sujeitos e ao mesmo tempo
permitindo um novo campo de atuação. A pesquisa
bibliográfica foi realizada em bases de dados da Web
Spirs, Web of Science, BIREME, Acervus (Unicamp) e
CRUESP, nos idiomas: Inglês, Português e Espanhol.
Tem-se como resultado da pesquisa que, o sujeito com
a patologia desse estudo ao praticar regularmente
exercícios físicos aeróbicos, pode produzir efeitos
antidepressivos e ansiolíticos, os quais protegem-no
dos efeitos negativos do estresse na saúde física e
mental. Sendo assim, é a grande base para a reversão
do quadro e posterior tratamento desse sujeito portador
da Síndrome do Pânico.
Síndrome do pânico - Exercício físico - Transtorno de ansiedade
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AVALIAÇÃO DA ESPASTICIDADE EM CRIANÇAS
PORTADORAS
DA
PARALISIA
CEREBRAL
SUBMETIDAS AO MÉTODO BOBATH: REVISÃO DE
LITERATURA
Mariana Campos Hernandes (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Edison Duarte (Orientador), Faculdade de
Educação Física - FEF, UNICAMP
O termo Paralisia Cerebral designa um grupo de
afecções permanentes do sistema nervoso central, de
caráter não progressivo, e que se traduzem
clinicamente por distúrbios da motri- cidade (Reed,
1991). Tratamentos convencionais e alternativos
buscam minimizar as condi- ções adversas da pessoa
com PC, visando integrá-lo à vida comunitária. Dentre
os tratamentos, a fisioterapia é a mais utilizada, e o
método Bobath ou Tratamento Neuroevolutivo o mais
difundido. Esse método tem por objetivo reduzir a
espasticidade,
prevenir
atrofias,
retrações
fibrotendíneas e deformidades esqueléticas, além de
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promover melhora psicossocial. Neste projeto foi
realizado uma pesquisa bibliográfica (Mattos e
Rossetto, 2004) sobre o mé- todo Bobath, visando
averiguar o que há na literatura sobre os parâmetros
utilizados para ava- liar a redução da espasticidade.
Foram utilizadas as bibliotecas da FCM e Central da
Unicamp, e da AACD – SP, além das bases de dados
digitais Web Spirs, Bireme, Scirius e CRUESP. Dos
351.707 estudos encontrados sobre o tema, apenas 16
se enquadraram nos objetivos do trabalho e, ainda
assim, mostraram enorme conflito de resultados,
limitações na qualidade me- todológica dos trabalhos e
grande variação das populações estudadas, havendo a
necessidade de estudos especialmente focados na
redução da espasticidade pelo método Bobath.
Bobath - Paralisia cerebral - Espasticidade
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EDUCAÇÃO FÍSICA E AFASIA: ABORDAGEM
TEÓRICO-PRÁTICA
Natália Furnkranz Araujo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Edison Duarte (Orientador), Faculdade de
Educação Física - FEF, UNICAMP
Introdução: a afasia é uma das seqüelas mais
freqüentes em pessoas acometidas de A.V.C e um dos
fatores limitantes para a reintegração social. A
reabilitação dessas pessoas é feita por equipe
multidisciplinar e atualmente observamos a inserção do
profissional da Educação Física nessa equipe.
Objetivo: subsidiar o profissional de Educação Física
com informações científicas a respeito da relação entre
atividade física e afasia. Método: trata-se de pesquisa
qualitativa onde foi realizada revisão de literatura
(CERVO e BERVIAN, 1975). Os livros foram
consultados nas bibliotecas do IEL e Central da
UNICAMP. As bases digitais Webspirs, Web of
Science, Bireme, Cruesp e Acervus foram pesquisadas
e as palavras “hemiplegia”, “agnosia”, “anosognosia”,
“physical activity” e “physical education” foram utilizadas
na busca. Resultados: foram encontrados dez tipos de
afasia: Anartria Pura, Agrafia Pura, Surdez Verbal,
Cegueira Verbal Pura, Afasia de Broca, Afasia de
Condução, Afasia de Wernicke, Afasia Transcortical
Motora, Afasia Transcortical Sensitiva, Afasia Amnésica
de Pitres. Encontramos 64.029 trabalhos sobre o tema,
sendo 84 específicos sobre afasia e atividade física.
Conclusões: observamos que embora o tema seja
amplamente estudado, o número de trabalhos sobre a
relação entre atividade física e afasia ainda é pequeno,
sendo objeto de estudo a ser investigado
principalmente por profissionais da educação física.
Educação física - Afasia - Acidente vascular cerebral

B0242

ANÁLISE DA METODOLOGIA DO ENSINO DOS
JOGOS COLETIVOS ESPORTIVOS DE 6º AO 9º ANO
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Jefferson Martins Paixão (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis
(Orientadora), Faculdade de Educação Física - FEF,
UNICAMP
Comumente, observamos em aulas de educação física,
um expressivo interesse por parte dos alunos em
praticar determinadas modalidades esportivas como:
futsal, handebol, basquete, vôlei e futebol e (BASSANI;
TORRI; VAZ, 2003), modalidades essas conhecidas
como, Jogos Coletivos Esportivos (REIS, 1994). Nesta
pesquisa procuramos ter uma aproximação com a
realidade dos professores do ensino público de 6º ao 9º
ano do ensino fundamental do distrito de Barão
Geraldo, para apreender o conhecimento deles sobre
as metodologias de ensino e a sua opção metodológica
para o ensino dos jogos coletivos esportivos. Para essa
análise utilizamos a técnica da triangulação dos dados
proposto por Triviños (1992), no qual tivemos como
vértices da triangulação: os elementos produzidos pelo
meio do sujeito (PCN’s, cadernos do professor da
secretaria de educação do Estado de São Paulo, como
também uma revisão bibliográfica de artigos sobre o
tema); e os processos centrados no sujeito (respostas
obtidas por meio de uma entrevista semi - estruturada).
Identificamos que os professores entrevistados não
possuem um conhecimento sólido sobre as
metodologias de ensino existentes. Nos últimos anos,
as metodologias de ensino vêm se desenvolvendo cada
vez mais e com recursos variados, porém elas estão
situadas dentro de um contexto acadêmico.
Jogos coletivos esportivos - Metodologia de ensino - Educação física
escolar

B0243

ANÁLISE DOS NÍVEIS DE APTIDÃO FÍSICA,
COORDENAÇÃO
MOTORA
E
COMPOSIÇÃO
CORPORAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
COM SÍNDROME DE DOWN
Carolina de Oliveira Gonçalves (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. José Irineu Gorla (Orientador), Faculdade de
Educação Física - FEF, UNICAMP
Indivíduos com Síndrome de Down (SD) possuem
como características, além da deficiência intelectual,
hipotonia muscular, dificuldades de coordenação
motora, entre outros que podem atrapalhar desde o
desenvolvimento físico até o convívio social dos
mesmos. Estudos recentes indicam como meio de
intervenção positiva (afim de obter melhoras referentes
a composição corporal e capacidades físicas) a
atividade física regular. Baseados nesses estudos, esta
pesquisa objetiva, por meio de um trabalho de
intervenção (duas aulas por semana, durante três
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meses) com crianças com SD de ambos os sexos,
verificar a existência de mudanças e possíveis
melhoras nas capacidades físicas assim como na
composição corporal dos voluntários através da
aplicação de testes como: Coordenação Corporal (KTK
– Gorla e Araújo, 2007), Agilidade (Shuttle Run –
Pitanga, 2004), Flexibilidade (Banco de Wells –
Pitanga, 2004), IH (Impulsão Horizontal - Pitanga,
2004), Força Média (Abdominais – Pitanga, 2004) e
Velocidade (50 metros - Pitanga, 2004) e Avaliação da
Composição Corporal (SLAUGHTER, 1972).
Síndrome de down - Valências físicas - Composição corporal

B0244

COORDENAÇÃO MOTORA DE CRIANÇAS SURDAS:
AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO
Luís Gustavo de Souza Pena (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. José Irineu Gorla (Orientador), Faculdade de
Educação Física - FEF, UNICAMP
A coordenação motora faz parte do desenvolvimento da
criança. Crianças surdas apresentam dificuldades nos
níveis de coordenação, ritmo e equilíbrio. Este estudo
tem por objetivo melhorar os níveis de coordenação
motora de crianças de 8 a 11 anos surdas, através da
prática do basquetebol. Para quantificar a coordenação
motora dessas crianças foi aplicada a bateria de testes
K.T.K. Este teste é composto por atividades que exigem
equilíbrio, coordenação e ritmo. Serão ministradas
aulas de iniciação em basquetebol, visando utilizar as
características da modalidade como benefício para o
desenvolvimento motor dessas crianças. As sessões
têm duração de 60 minutos, com freqüência de 3 vezes
por semana, num total de 12 aulas. No primeiro teste
observou predominância nas classificações regular e
normal. Apenas uma criança atingiu o nível bom e
poucos o nível baixo. Após a intervenção, a bateria de
testes será repetida e os resultados serão comparados
para ver se houve influência da prática de basquetebol.
Coordenação motora - Surdos - Avaliação

B0245

DIFERENTES PROTOCOLOS DE TREINAMENTO
FÍSICO SOBRE OS NÍVEIS DA PCR SÉRICA EM
INDIVÍDUOS DE MEIA IDADE
Arthur Fernandes Gáspari (Bolsista PIBIC/CNPq),
Cleiton A. Libardi, Rodrigo Dias, Anelena B. Frollini,
Diego Brunelli, Claudia R. Cavaglieri, Giovana V.
Souza, José Rocha, Celene F. Bernardes, Vera A.
Madruga e Profa. Dra. Mara Patrícia Traina ChaconMikahil (Orientadora), Faculdade de Educação Física FEF, UNICAMP
O Risco Cardiovascular é influenciado por vários
fatores como: idade, hábitos alimentares, consumo de
álcool, tabagismo e nível de atividade física. Estudos
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têm mostrado uma relação direta entre risco
cardiovascular e os níveis da Proteína C-Reativa
(PCR), caracterizando-a como fator independente e
importante na predição de eventos cardiovasculares
(Plaisance & Grandjean, 2006). O treinamento físico
pode reduzir os níveis de PCR, particularmente o
treinamento aeróbio, consequentemente diminuindo o
risco de doenças cardiovasculares (Thompson et al.,
2008). Objetivamos mensurar a variação da PCR de
jejum em homens clinicamente saudáveis, não-ativos,
submetidos a dois diferentes protocolos de treinamento
físico com 3 sessões semanais por 16 semanas:
Treinamento com Pesos (n=9, 51,29+/-3,59 anos, TP =
10
exercícios/3séries/8-10rep)
e
Treinamento
Concorrente (n=11, 49,89+/-5,58 anos, TC = 6
exercícios/3séries/8-10rep + 30min caminhadas/trotes).
Não foram encontradas diferenças significativas entre
os valores de PCR nas comparações (ANOVA) entre os
grupos (f = 0,328, p = 0,574), entre os momentos (f =
1,727, p = 0,205) e na interação entre grupos x
momentos (f = 3,784, p = 0,68). Ambos os treinamentos
propostos não mostraram ser capazes, neste período
de intervenção, de modificar significativamente os
níveis da PCR dos grupos estudados. Suporte: CNPq e
PRP-UNICAMP.
Treinamneto - Proteina C-reativa - Síndrome metabólica

B0246

ANÁLISE DO NÚMERO DE REPETIÇÕES MÁXIMAS
EM DIFERENTES PERCENTUAIS DE 1-RM PARA
GRUPOS MUSCULARES DISTINTOS EM HOMENS E
MULHERES DE MEIA-IDADE
Melissa Antunes (Bolsista SAE/UNICAMP), Valéria
Bonganha, Claudinei F. dos Santos, Vera A. Madruga,
Cleiton A. Libardi (Co-orientador) e Profa. Dra. Mara
Patrícia
Traina
Chacon-Mikahil
(Orientadora),
Faculdade de Educação Física - FEF, UNICAMP
Os percentuais da carga obtidos na avaliação de 1
repetição máxima (1RM) da força muscular são usuais
para a prescrição do treinamento com pesos (TP). O
número de RMs possíveis em um determinado
percentual de 1RM nos exercícios resistidos para os
diferentes grupos musculares, ainda não foi descritos
em homens e mulheres de meia-idade. Objetivamos
estabelecer o número RMs realizados com diferentes
percentuais de 1RM em três exercícios distintos por
homens e mulheres de meia-idade antes e após 16
semanas de TP (10 exercícios, 3 vezes por semana).
Foram estudados 12 mulheres (54,83±4,89) e 14
homens (47,78±5,19) não-ativos, sem patologias.
Realizaram o teste de 1RM nos exercícios supino, leg
press e rosca direta. Posteriormente realizaram em dias
alternados uma série com 60, 80 e 90% de 1RM para
cada um dos três exercícios até a exaustão. A análise
foi realizada por ANOVA e post hoc de Scheffé
(p<0,05). Para 1RM, os grupos aumentaram
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significativamente após o TP no supino e rosca direta, e
no leg pres apenas os homens. No pré-treino, nos
homens observou-se diferenças significantes no
número RMs no leg press comparado ao supino e rosca
direta. Após as 16 semanas de TP, diferença
significante foi observada entre o leg press e a rosca
direta. Não ocorreram diferenças significantes entre os
sexos no número de RMs nos diferentes exercícios com
60% 1RM, mas em alguns grupos musculares
ocorreram diferenças significantes entre os sexos para
80% e 90% 1RM. Estes resultados mostram a atenção
diferenciada a ser dada a diferentes grupos musculares
e sexos. Suporte: CNPq.
Treinamento com pesos - Teste de força máxima - Envelhecimento

B0247

TAXA METABÓLICA DE REPOUSO EM HOMENS DE
MEIA IDADE ANTES E APÓS PROGRAMA DE
TREINAMENTO COM PESOS
Nathalia Volpato (Bolsista SAE/UNICAMP), Giovana V.
Souza, Cleiton A. Libardi, Vera A. Madruga, Claudinei
F. Santos (Co-orientador) e Profa. Dra. Mara Patrícia
Traina Chacon-Mikahil (Orientadora), Faculdade de
Educação Física - FEF, UNICAMP
A diminuição da Taxa Metabólica de Repouso (TMR) é
uma
das
características
do
processo
de
envelhecimento, sendo atribuída a processos tais como
à sarcopenia e aumento da massa gorda. O
treinamento com pesos (TP) pode aumentar a massa
muscular e conseqüentemente a TMR. Objetivamos
analisar e correlacionar os efeitos do TP sobre a TMR e
a composição corporal em homens de meia idade.
Foram estudados 23 homens subdivididos em: grupo
treinamento com pesos (GP, n=12, 47,07±5,49anos, 16
semanas, 10 exercícios, 3 vezes por semana) e grupo
controle (GC, n=11, 50,09±5,37anos), clinicamente
saudáveis e não-ativos fisicamente. A TMR foi
determinada através da calorimetria indireta, (Ultima
CPX, MedGraphics, USA) e calculada pela fórmula de
Weir (1949). A gordura corporal relativa (%G) e massa
magra (MM) foram estimadas pela equação de Siri
(1962) após o cálculo da densidade corporal pela
equação de Guedes & Guedes (1984). Para análise da
comparação entre os momentos e entre os grupos
utilizou-se análise de variância (ANOVA) e a correlação
linear de Pearson entre as modificações percentuais da
TMR e %G e MM. Não houve diferenças significativas
entre os momentos e entre os grupos para a TMR,
assim como na %G, MM e MG. Também não ocorreram
correlações significativas entre a TMR e %G (r=-0,18) e
TMR e MM (r=-0,11). No grupo estudado, as 16
semanas de TP não foram suficientes para gerar
modificações ou correlações entre essas variáveis.
Suporte: CNPq.
Treinamento com pesos - Taxa metabólica de repouso Envelhecimento

B0248

ESTUDO
SOBRE
AS
ALTERAÇÕES
ANTROPOMÉTRICAS
EM
MULHERES
SEDENTÁRIAS, APÓS A PARTICIPAÇÃO EM UM
PROGRAMA DE EXERCÍCIO FÍSICO
Daniel Medeiros Lobo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Mariangela Gagliardi Caro Salve (Orientadora),
Faculdade de Educação Física - FEF, UNICAMP
O sedentarismo é considerado o principal fator de risco
para obtenção de doenças não transmissíveis. Dados
epidemiológicos evidenciam menor morbimortalidade
por doenças em indivíduos fisicamente ativos, pois
sabe-se que exercícios físicos, mesmo em graus
moderados, têm efeitos protetores e geram importantes
benefícios para a saúde. Partindo destes referenciais,
este trabalho teve a proposta de oferecer um programa
de atividade de física, com a duração de nove meses,
para mulheres inicialmente sedentárias, na faixa de 30 a
60 anos e visou avaliar a composição corporal através
do IMC (Índice de massa corpórea), porcentagem de
gordura, relação cintura-quadril e perimetria, juntamente
com uma avaliação da qualidade de vida, antes e depois
do programa aplicado. As atividades ocorreram três
vezes por semana, com a duração de uma hora, com
atividades aeróbias, exercícios resistidos, alongamentos
e outras atividades com o objetivo de melhorar as
capacidades físicas. Nos resultados, não se observou
mudanças significativas no peso corporal e IMC, porém,
pôde-se observar melhoras na relação cintura-quadril e
aumento da massa magra, relacionado à melhora da
porcentagem de gordura e manutenção da perimetria.
Não ocorreu mudanças antropométricas significativas,
devido a um possível não acompanhamento nutricional,
porém mudanças suficientes para reduzir o risco da
obtenção de doenças não transmissíveis, contando
ainda com melhoras significativas na qualidade de vida,
o que é um indicativo que o programa foi importante.
Sedentarismo - Atividade física - Composição corporal

B0249

ASSOCIAÇÃO
ENTRE
FORÇA
EXPLOSIVA,
VELOCIDADE
E
AGILIDADE
EM
JOVENS
FUTEBOLISTAS
Eduardo
Henrique
Frazilli
Pascoal
(Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Miguel de Arruda (Orientador),
Faculdade de Educação Física - FEF, UNICAMP
O presente estudo tem como objetivo avaliar as
variações da força explosiva, velocidade e agilidade em
jovens atletas futebolistas, durante um período
semestral de treinamento de treinamento. Irão participar
dos estudos atletas das categorias infantil e juvenil de
um clube de futebol localizado na cidade de Campinas SP. As variáveis coletadas serão: força explosiva, força
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explosiva elástica, força explosiva elástica reflexa, por
meio de testes de saltos verticais utilizando a
plataforma de força. A velocidade será coletada
utilizando testes de velocidade de 20 metros,
calculando o tempo para percorrer esta distância
utilizando-se células fotoelétricas. A agilidade será
avaliada pelo Illinois Agility Test, utilizando-se o tempo
para percorrer o trajeto com disposição de células
fotoelétricas na saída e na chegada do percurso.
Também serão coletados dados para a composição
corporal como dobras cutâneas, perímetro de coxa,
peso e estatura.
Desempenho motor - Crescimento físico - Força explosiva

B0250

ASSOCIAÇÃO
ENTRE
INDICADORES
ANTROPOMÉTRICOS,
MATURACIONAIS
E
DESEMPENHO
DE
FORÇA
MOTORA
EM
FUTEBOLISTAS SUB 15
Flavio Cremasco Ferreira (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Miguel de Arruda (Orientador), Faculdade de
Educação Física - FEF, UNICAMP
É cada vez imprescindível para o trabalho de clubes
que buscam desenvolver um projeto adequado de
aprimoramento e aperfeiçoamento de suas categorias
de base, estudos que relacionam indicadores de estado
maturacional e de desempenho motor. Isso pois a
necessidade constante de se compreender e monitorar
o crescimento e desenvolvimento do ser humano, não
se dá apenas pela curiosidade científica, mas sim pela
possibilidade de melhor se trabalhar com as diversas
problemáticas que se colocam nesse campo, seja o
sedentarismo, a obesidade infantil, a desnutrição, ou a
busca por se desenvolver um treinamento que
possibilidade maiores ganhos com menores riscos para
os atletas juvenis. Os desempenhos dessas variáveis
podem ser mensurados através de diversos testes, dos
quais é possível obter comparações, relações e
associações entre a capacidade biomotora força,
estágios de maturidade sexual, e o desempenho
esportivo.
Antropometria - Maturação - Força

B0251

CONTRIBUIÇÃO DE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS
NA VARIAÇÃO DA FORÇA EXPLOSIVA ELÁSTICA
REFLEXA EM JOVENS ATLETAS
Thiago Mariano (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Miguel de Arruda (Orientador), Faculdade de Educação
Física - FEF, UNICAMP
Estimar a contribuição das variáveis associadas na
variação das mudanças do desempenho das
manifestações da força explosiva elástica reflexa
(FEER) durante um ciclo anual em futebolistas do sexo
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masculino. Participaram deste estudo 60 jovens atletas,
nas faixas etárias de 13 a 19 anos pertencentes a
clubes da região metropolitana de Campinas - São
Paulo. O desempenho da FEER será verificado a partir
dos testes de salto vertical com a técnica CJ5s. As
variáveis que caracterizam a composição corporal
serão: massa corporal magra (MCM); área muscular da
coxa (AMCX). O tempo de treinamento será
compreendido na quantidade de anos de treinamento.
Para o procedimento de análise estatística fará o uso
de medidas da ANOVA fator único, seguido da analise
TUKEY’S
seguido de post-hoc test;
covariância
ANCOVA; Análise de regressão linear múltipla , Test-t
Student’s; alometria multinível. O nível de significância
utilizado será de 0,05. CURVA ROC-Receiver
Operating Characteristics. Os resultados esperados são
que no relacionamento do aumento da produção de
força com a maturação de que os jovens respondem às
mudanças particulares de cada componente ao
treinamento, apresentando períodos críticos, que são
particularmente sensíveis as mudanças específicas de
cada componente com o treinamento de força.
Força explosiva - Variáriveis quantitativas - Jovens atletas

B0252

A INFLUÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE DIFERENTES
ORDENS DAS FASES DO TRIATHLON NO
RENDIMENTO
Jackeline Voltolini (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Orival Andries Júnior (Orientador), Faculdade de
Educação Física - FEF, UNICAMP
Mundialmente praticado, o triathlon não tem em sua
história nada que justifique o porquê da ordem de
realização de suas fases: nadar, pedalar e correr.
Composto por estas três fases o triathlon poderia ser
realizado em até seis ordens diferentes. Desta forma, o
presente estudo irá analisar o tempo de realização das
fases e da prova como um todo, em diferentes
disposições, a percepção subjetiva de esforço com a
aplicação do Teste de Borg(2000), e as respostas
fisiológicas apresentadas pelo lactato sanguíneo que
será coletado antes, durante as transições e após a
prova. Para este estudo, os sujeitos selecionados
possuem pelo menos um ano de treino em triathlon,
com experiência em provas de Short Triathlon e
realizarão uma prova com as distâncias de 375m de
natação, 10km de ciclismo e 2,5km de corrida, valores
estes que correspondem a metade das distâncias
oficiais de provas de Short Triathlon. O objetivo é
verificar se há uma melhora no desempenho da prova
como um todo e/ou em cada fase separadamente, e
assim desenvolver uma nova forma de treinamento
e/ou avaliação de como uma modalidade pode interferir
na outra.
Triathlon - Rendimento - Lactato
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B0253

EFEITO DA SOBRECARGA ESPECÍFICA NA
CORREÇÃO DE INTERVALOS NÃO PROPULSIVOS
NO NADO CRAWL
Thiago Telles (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Orival
Andries Júnior (Orientador), Faculdade de Educação
Física - FEF, UNICAMP
Na natação se faz preponderante a utilização de
sobrecarga para o treino de potencia. Para viabilizá-la
pode-se usar parachutes e palmares. Este objetiva o
aumento da massa de água a ser deslocada a cada
braçada enquanto aquele aumenta o arrasto
(resistência) do nadador. O objetivo deste estudo foi
verificar os efeitos da sobrecarga especifica da natação
na técnica do nado crawl. Onze nadadores competitivos
em nível estadual foram avaliados durante 15 metros
em máxima intensidade em 4 situações: livre de
equipamentos, com palmares, com parachutes e com
ambos. Os testes foram filmadas por 02 câmeras
subaquáticas (60 hz), frontal e lateralmente ao nadador.
As imagens foram analisadas quadro a quadro para
aquisição da velocidade média, freqüência e
comprimento de braçadas, do índice de coordenação e
da duração percentual das fases dos ciclos das
braçadas. O estudo conclui que a sobrecarga
específica através de palmares e parachutes não
prejudica a técnica dos nadadores em máxima
intensidade, quando analisada através do índice de
coordenação e nas fases da braçada, contudo
mudanças
estatisticamente
significantes
foram
encontradas para as variáveis de freqüência e
comprimento de braçadas ao longo dos testes. Desta
forma, pode-se utilizar estes equipamentos sem danos
a técnica do atleta, desde que programe sua utilização.
Indice de coordenação - Nado Crawl - Técnica

B0254

ANÁLISE CINEMÁTICA TRIDIMENSIONAL DAS
PRINCIPAIS TÉCNICAS DE SAÍDAS DA NATAÇÃO
POR VIDEOGRAMETRIA
Marcel Mourão Rossi (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Ricardo Machado Leite de Barros (Orientador),
Faculdade de Educação Física - FEF, UNICAMP
Para a análise cinemática tridimensional do nado faz-se
necessária a calibração acurada de grandes volumes.
Para evitar a construção de grandes objetos de
calibração, este trabalho propõe e avalia a utilização do
método de calibração não linear proposto por Zhang
(1999), usado para o cálculo dos parâmetros de
distorção. Em um teste fora d’água, foram usadas
quatro câmeras modelo BASLER®. Uma estrutura de
3
dimensões 1,6x0,9x0,9 m contendo 8 pontos de
calibração foi utilizada para a calibração de um volume
de 5x2x2 m3. Os parâmetros de distorção foram obtidos

através da movimentação de uma estrutura plana
quadriculada com linhas ortogonais (5x8 quadrados) ao
longo do volume, analisada em ambiente MATLAB®
(Bouguet, 2002). Para avaliação da acurácia da
metodologia, foi calculada a média da distância entre
pontos fixados em um corpo rígido em movimento
dentro do volume e comparada com o valor real
(285,4mm). Foi encontrado o valor de acurácia 5,7mm
comprovando a eficácia da metodologia proposta. Em
trabalhos futuros será avaliada a utilização do método
proposto para análises subaquáticas e no estudo de
diferentes tipos de saídas da natação.
Natação - Saídas - Videogrametria
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ANÁLISE DA CINEMÁTICA TRIDIMENSIONAL EM
ATLETAS BRASILEIROS DE SALTO COM VARA DE
ALTO NÍVEL
Nathalia Polisello Rossetto (Bolsista SAE/UNICAMP),
Tiago Russomanno e Prof. Dr. Ricardo Machado Leite
de Barros (Orientador), Faculdade de Educação Física FEF, UNICAMP
O salto com vara é conhecido como uma das
modalidades mais técnicas do atletismo, sendo
determinante o aprimoramento de parâmetros técnicos
no alcance da melhor performance. Através da análise
cinemática tridimensional é possível quantificar o
desempenho dos atletas durante o gesto esportivo.
Atualmente não existem dados biomecânicos de atletas
brasileiros no salto com vara, sendo objetivo desse
trabalho realizar a análise de atletas brasileiras de alto
nível. Foram coletados dados durante treinos, e
também na competição Troféu Brasil CAIXA de
Atletismo (2008). Todos os saltos foram filmados por
quatro câmeras Basler A602fc, com freqüência de
análise de 100 Hz, conectadas a computadores. Para a
obtenção das variáveis discretas realizou-se a
marcação de pontos específicos no software Dvideo, de
forma a originar os valores desejados (altura da
empunhadura no momento de desprendimento da vara
(AEDV), e a distância de impulsão (DI), corda da vara
(CV), % da corda da vara (%CV), altura máxima do
centro de massa (CMmáx), e altura da vara na
perpendicular (VP)). O software matemático MATLAB
foi utilizado para análise dos dados. É possível, através
dos resultados, verificar a importância das variáveis
obtidas no desempenho do salto, e realizar a
caracterização de parâmetros técnicos, bem como,
contribuir na melhora do nível técnico da modalidade.
Análise tridimensional - Salto com vara - Competição

B0256

PEDAGOGIA DO ESPORTE: O PRECESSO DE
ENSINO, VIVÊNCIA E APRENDIZAGEM DA
MODALIDADE BASQUETEBOL EM SITUAÇÕES
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ADVERSAS DE ESPAÇO FÍSICO E MATERIAL
DIDÁTICO
Thiago José Leonardi (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Roberto Rodrigues Paes (Orientador), Faculdade de
Educação Física - FEF, UNICAMP
O campo da Pedagogia do Esporte, em nosso estudo
justaposto ao dos Jogos Esportivos Coletivos, pode ser
permeado por outros objetivos pedagógicos que não só
a formação de futuros atletas, mas, principalmente,
possibilitando
a
utilização
de
procedimentos
pedagógicos a fim de contribuir para a formação
integral do indivíduo. Além disso, vimos no trato
pedagógico a ser dado ao esporte, no caso de nosso
estudo especificamente a modalidade basquetebol, a
possibilidade de inserção da prática esportiva mesmo
em espaços físicos que, aparentemente, sejam
inadequados para a prática da modalidade, ou ainda
quando a ausência de maior número de materiais
didáticos esteja presente. Nessa perspectiva, por meio
da abordagem da Pedagogia do Esporte, dos métodos
de ensino dos Jogos Esportivos Coletivos e da
Pedagogia do Esporte aplicada ao basquetebol,
realizamos uma pesquisa bibliográfica, por meio da
técnica de revisão bibliográfica, no intuito de dialogar
com os autores das áreas supracitadas, e assim,
sinalizar indicativos para o oferecimento do processo de
ensino, vivência e aprendizagem da modalidade
basquetebol em situações adversas de espaço físico e
material didático.
Pedagogia do esporte - Pedagogia do basquetebol - Situações
adversas

B0257

TREINAMENTO COM PESOS: EFEITOS SOBRE O
SISTEMA CARDIOVASCULAR EM MULHERES NA
PÓS-MENOPAUSA
Renata Maria de Oliveira Botelho (Bolsista FAPESP),
Valéria Bonganha, Miguel Conceição, Giovana
Vergínia, Cleiton Libardi, Mara Patrícia Chacon-Mikahil,
José Rocha e Profa. Dra. Vera Aparecida Madruga
(Orientadora), Faculdade de Educação Física - FEF,
UNICAMP
Após a menopausa, ocorrem modificações no
organismo da mulher tais como: alterações na
composição corporal, aumento da pressão arterial (PA)
de repouso, podendo influenciar o desenvolvimento de
doenças cardiovasculares. Objetivamos dessa forma,
analisar os efeitos do treinamento com pesos (TP) nas
variáveis relacionadas ao sistema cardiovascular em
mulheres na pós-menopausa. Participaram da pesquisa
20 mulheres na pós-menopausa, não ativas fisicamente
e não usuárias de terapia de reposição hormonal. A PA
foi aferida pelo método auscultatório e a frequência
cardíaca (FC) por um cardiofrequêncimento, após 5min
de repouso na posição sentada. A composição corporal
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foi obtida pela técnica de dobras cutâneas e o consumo
de oxigênio (VO2pico) por um analisador de gases
durante o teste na esteira. O TP foi realizado em 3
sessões semanais, durante de 16 semanas. Foi
verificada a normalidade da amostra através do teste
de Shapiro-Wilks e o teste t de student para amostras
pareadas (programa Bioestat 5.0), com p<0,05. Os
resultados mostraram que ocorreram diferenças
estatisticamente significantes após o programa de TP
nas variáveis MM (p<0,0001), MG (p<0,038) e
PAD(p<0,0001). Concluindo, podemos inferir que o TP
não foi eficiente para provocar alterações no: VO2pico,
PA Sistólica e na FC de repouso. Suporte: Fapesp.
Menopausa - Sistema cardiovascular - Treinamento com pesos

Faculdade de Odontologia
B0258

EFEITO DA CORROSÃO EM LIMAS DE NITI
(SISTEMA HERO 642) POR SUBSTÂNCIAS
QUÍMICAS
AUXILIARES
UTILIZADAS
NO
TRATAMENTO ENDODÔNTICO
Leonardo Tribis (Bolsista PIBIC/CNPq), Danna Motta
Moreira e Prof. Dr. Alexandre Augusto Zaia
(Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP,
UNICAMP
A limpeza do sistema de canais radiculares é alcançada
por ação da instrumentação mecânica realizada pelas
limas endodônticas associada à ação química de
soluções
empregadas
simultaneamente
à
instrumentação. Dentre as substâncias químicas
auxiliares, o hipoclorito de sódio (NaOCl) é o mais
usado na endodontia pois sua propriedade solvente de
matéria orgânica associada à sua ação bactericida de
rápida atuação confere grande faixa de sucesso nos
procedimentos endodônticos realizados. Entretanto, o
potencial corrosivo do hipoclorito de sódio ao entrar em
contato com a superfície dos metais é elevado. O
objetivo desse trabalho foi avaliar em Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV) e análise da
composição química através da micro-análise de RaioX por meio da Espectroscopia por Dispersão de
Energia (EDS) alterações na estrutura de limas 25/06
NiTi sistema Hero 642 quando em contato direto por
5minutos, 60 minutos e 24 horas em hipoclorito de
sódio na concentração de 5,25% e soro fisiológico.
Como resultados mais importantes encontrados foram
observados que em todas as amostras ocorreram à
presença de falhas no processo de fabricação como
rebarbas ou cavacos. No período de tempo de 5
minutos de contato com o NaOCl 5,25%
não
detectamos evidências de qualquer indício de corrosão.
Entretanto, nos períodos de 60 minutos e 24 horas de
contato com o NaOCl 5,25% foi possível observar
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indícios de corrosão que foram mais severos na
amostra que ficou imersa por 24 horas.
Limas Niti - Corrosão - Instrumentação

B0259

ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE ADESÃO E
DESISTÊNCIA DE CUIDADORES EM UM SERVIÇO
DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO À CRIANÇAS
Bruna Guido Battistella (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Antonio Bento Alves de Moraes (Orientador),
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP
OBJETIVO: Identificar variáveis de risco à criança e
perfil de cuidadores desistentes de um serviço
odontológico por meio da caracterização de
comportamentos aderentes e não aderentes às
orientações profissionais. MÉTODO: Levantamento
realizado em três etapas, identificando: 1) os
desistentes no biênio 06/07; 2) as orientações contidas
nestes prontuários; e 3) entrevista face-a-face com
cuidadores cuja criança apresentasse hábitos nãonutritivos no período correspondente à janela de
infectividade (19 a 31 meses). Os dados foram
categorizados e analisados por gênero e idade com o
teste Qui-Quadrado α=5%. RESULTADOS: Observouse maior freqüência de desistência, no biênio, na faixa
de 19-30 meses (44%). Identificou-se a volta ao
trabalho da mãe como o motivo mais freqüente para
desistência (57%). A categoria Hábitos não-nutritivos
apresentou diferença estatística entre meninos (75% e
29%) e meninas (97% e 53%) no período de 19-24 e
25-30 meses. Observou-se também que as
recomendações sobre estes hábitos apresentaram
diferença estatística na faixa etária de 13-18 meses
(57%-meninas e 38%-meninos). A saúde geral-bucal
das crianças, em geral, foi avaliada como boa pelas
mães. As crianças não apresentavam problemas
bucais. DISCUSSÃO: Estes dados permitiram a
identificação de variáveis de risco relacionadas a nãoadesão, porém estes comportamentos, a curto prazo,
não mostraram-se deletérios para a saúde geral/bucal
da criança.
Comportamento de cuidadores - Comunicação - Orientações

B0260

ESTUDO DA VALIDADE E CONFIABILIDADE DO
ÍNDICE DE IMPACTO ODONTOLÓGICO NO
DESEMPENHO DIÁRIO DE ESCOLARES DO
ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA,
SÃO PAULO, BRASIL
Andrea Milanez (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Antonio Carlos Pereira (Orientador), Faculdade de
Odontologia - FOP, UNICAMP
Este estudo avaliou a validade e confiabilidade do
Índice de Impacto Odontológico no Desempenho Diário

– IODD proveniente de estudantes do ensino médio
municipal da cidade de Piracicaba, São Paulo. O
objetivo foi de analisar a correlação entre o escore do
IODD e variáveis sócio-demográficas e biológicas
proveniente da situação de saúde bucal destes
adolescentes. Os dados foram coletados mediante
aplicação de um questionário semi-estruturado,
formado de 8 perguntas referentes ao IODD.
Posteriormente, houve análise da saúde bucal dos
entrevistados, através de exame clínico não invasivo.
Os dados coletados com exame clínico foram passados
para um odontograma. O exame clínico foi feito nas
escolas escolhidas com luz ambiente e espátula de
madeira por uma única pesquisadora. A maioreia dos
indivíduos examinados relatou pelo menos um
desempenho ou atividade diária, afetado por problemas
odontológicos nos últimos seis meses. O desempenho
diário mais afetado foi o psicológico sorrir e mostrar os
dentes sem ficar envergonhado, seguido pelo físico
comer e apreciar a comida. Tal fato nos mostra a
importância da estética em adolescentes.
Qualidade de vida - IODD - Validade e confiabilidade

B0261

AVALIAÇÃO IN VITRO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA
DE SOLUÇÕES DE HIPOCLORITO DE SÓDIO EM
DIFERENTES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Fernanda Chamosa D'Amore (Bolsista PIBIC/CNPq),
Katharina Wagner, Francisco Montagner (Coorientador) e Profa. Dra. Brenda Paula Figueiredo de
Almeida
Gomes
(Orientadora),
Faculdade
de
Odontologia - FOP, UNICAMP
O objetivo do presente estudo foi avaliar a atividade
antimicrobiana e pH de soluções de hipoclorito de sódio
(0,5%, 1%, 2,5% e 5,25%) mantidas a 8ºC ou 37ºC
após 7, 14, 30, 60 e 90 dias. A ação antimicrobiana foi
testada frente ao Enterococcus faecalis, através do
método de difusão em ágar e o pH foi verificado em
pHgâmetro digital. Análise estatística foi realizada com
os testes de ANOVA e Tuckey ou Exato de Fisher
(p<0.05). O NaOCl 0,5% não produziu halos de inibição
e halos discretos foram obtidos a partir da ação do
NaOCl 1% quando armazenado a 8°C, nos períodos de
7 e 14 dias. NaOCl 5,25% demonstrou ação
antimicrobiana em todos os períodos testados, a 8°C ou
37°C. NaOCl 2,5% ou 5,25% demonstraram variações
nos resultados, sugerindo degradação das substâncias.
Todas as soluções mantiveram um pH elevado durante
o período do estudo, mas houve uma redução de sua
ação antimicrobiana frente ao E faecalis. Os resultados
sugerem que os fatores tempo de armazenamento e
temperatura são importantes na manutenção da ação
antimicrobiana das soluções de hipoclorito de sódio.
Hipoclorito de sódio - Atividade antimicrobiana - Armazenamento
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B0262

EMPREGO
DE
SUBSTÂNCIAS
QUÍMICAS
AUXILIARES
COMO
DESINFECTANTES
NA
PRÁTICA ENDODÔNTICA
Geovania Caldas Almeida (Bolsista IC CNPq),
Francisco Montagner e Profa. Dra. Brenda Paula
Figueiredo de Almeida Gomes (Orientadora),
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP
O objetivo deste trabalho foi avaliar a contaminação dos
microscópios clínicos operatórios empregados durante
o tratamento endodôntico e o potencial anti-séptico e
residual da solução aquosa de clorexidina 2%, solução
alcoólica de clorexidina 2% e álcool 70%. Sessenta
amostras microbiológicas foram coletadas das lentes
objetivas e oculares dos microscópios em 2 momentos:
após a desinfecção (coleta inicial) e após o
procedimento odontológico (coleta final). As amostras
foram processadas, incubadas e os microrganismos
identificados por meio de testes bioquímicos. Os dados
obtidos foram submetidos à análise de freqüência. As
três substâncias químicas testadas apresentaram 100%
de ação desinfetante imediata, apenas a solução
alcoólica de clorexidina 2% mostrou uma ação residual
de eficácia de 10%. As bactérias encontradas com
maior
frequência
pertenciam
à
família
Staphylococcaceae (91%), dentro desta família a
espécie Staphylococcus epidermidis prevaleceu no total
de 60,5% das amostras. Conclui-se que a desinfecção
prévia ao procedimento foi efetiva, e que a manipulação
de equipamentos durante o tratamento promove
contaminação dos mesmos.
Desinfecção - Endodontia - Substâncias químicas

B0263

AVALIAÇÃO IN VITRO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA
DA CLOREXIDINA LÍQUIDA E GEL A 2% EM
DIFERENTES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Katharina Wagner (Bolsista PIBIC/CNPq), Fernanda
Chamosa D’Amore, Francisco Montagner (Coorientador) e Profa. Dra. Brenda Paula Figueiredo de
Almeida
Gomes
(Orientadora),
Faculdade
de
Odontologia - FOP, UNICAMP
O objetivo do presente estudo foi avaliar a atividade
antimicrobiana e pH das clorexidinas gel e líquida a 2%
armazenadas a 8ºC ou 37ºC após 7, 14, 30, 60 e 90
dias. A ação antimicrobiana foi testada frente ao E
faecalis, através do método de difusão em ágar e o pH
foi verificado em pHgâmetro digital. Análise estatística
foi realizada utilizando teste ANOVA e Tuckey ou Exato
de Fisher (p<0.05). Notou-se que o pH inicial da CHX
2% gel e líquida é próximo ao neutro, tornando-se
básica com o passar do tempo, independentemente da
temperatura. CHX 2% líquida e gel foram capazes de
produzir halos de inibição em todos os períodos de
tempo, nas diferentes condições de armazenamento.
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Os maiores halos de inibição foram observados quando
as substâncias foram mantidas a 8°C, independente do
período de tempo (p<0.05). Houve um decréscimo na
atividade antimicrobiana das substâncias após 90 dias
de armazenamento. Concluiu-se que o armazenamento
a 8°C foi mais adequado para a preservação do efeito
antimicrobiano e do pH das substâncias.
Clorexidina gel - Clorexidina liquida - Atividade antimicrobiana

B0264

AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA DA INCIDÊNCIA DA
OBTURAÇÃO DE CANAIS LATERAIS EM CASOS
CLÍNICOS REALIZADOS POR ALUNOS DE
GRADUAÇÃO E EXTENSÃO NA PRESENÇA OU
NÃO DA MEDICAÇÃO INTRACANAL
Marina Vieira Silveira Pereira (Bolsista SAE/UNICAMP),
Francisco Montagner e Profa. Dra. Brenda Paula
Figueiredo de Almeida Gomes (Orientadora),
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP
O objetivo do trabalho foi avaliar aspectos radiográficos
relacionados aos tratamentos endodônticos realizados
por alunos da graduação e extensão em Endodontia da
FOP- UNICAMP, nos anos de 2006 e 2007, em relação
à presença de canais laterais, antes e após a obturação
do sistema de canais radiculares, em casos onde a
medicação intracanal foi empregada ou não. Foram
analisadas as fichas clínicas e radiografias pré-, transe pós-operatórias do arquivo de pacientes. As
informações referentes à qualidade da obturação,
presença de acidentes no tratamento endodôntico e
preenchimento do sistema de canais radiculares com
material obturador foram armazenadas em um banco
de dados. A avaliação foi realizada com o auxílio de um
negatoscópio e de uma lupa. Cerca de 1390 fichas
clínicas foram analisadas. O gênero feminino (63,87%)
e a faixa etária de 31 a 45 anos (37,2%) foram os
grupos que mais procuraram atendimento endodôntico.
A maior parte dos tratamentos realizados ocorreu em
dentes da maxila, posteriores e com polpa vital, seguido
por polpa necrótica. A medicação intracanal foi
empregada em um total de 619 casos (44,62%). A
análise das radiografias finais permitiu observar a
obturação de canais laterais em 83 casos avaliados nas
1387 fichas clínicas (5,98%). Concluiu-se que foi baixa
a
presença
de
canais
laterais
visualizados
radiograficamente antes e após o tratamento
endodôntico e que o uso de medicações intracanais
não interferiu na obturação de canais laterais.
Medicação intracanal - Canal lateral - Obturação
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PROGRAMA EDUCATIVO PREVENTIVO DE SAÚDE
BUCAL
Eveline Freitas Soares (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Dagmar de Paula Queluz (Orientadora),
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP
O Parque Indígena do Alto Xingu(MT) abriga muito
mais que uma exuberante fauna e flora amazônica
mesclada com vestígios do cerrado brasileiro. Entre
suas matas estão a riqueza cultural e a simplicidade no
modo de viver do índio xinguano que refletem inclusive
na odontologia. É neste contexto, que se relata uma
experiência de quinze dias na Reserva Indígena do Alto
do Xingu vivida pelo bolsista da Unicamp objetivando
desenvolver atividades educativas preventivas de
saúde bucal entre os índios (crianças) xinguanos. Entre
elas destaca-se o hábito da higiene oral entre os índios
que usavam areia branca do fundo do rio para a
escovação e fio de buriti como fio dental junto a
tratamentos realizados para dor nos casos de cárie, no
qual eles usavam resina de uma árvore para necrosar o
dente e cessar a dor, enquanto a drenagem de
abcessos acontecia usando dente de peixes
específicos. Fora dos limites da odontologia, podem-se
observar também diferentes costumes como a festa do
Kuarup, a divisão de trabalho, a passagem da infância
para a adolescência com todas as suas modificações e
principalmente a diferença de valores em uma
sociedade que tem na sua vaidade uma marca
característica e na simplicidade seu modo de vida.
Desejando que a semente plantada germine e estenda
suas sombras a todos.
Educativo - Preventivo - Saúde bucal

B0266

MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS
ODONTOLÓGICA PARA ESTIMATIVA DO SEXO EM
ÍNDICE DA MAIOR ALTURA E LARGURA ORBITAL
FORNECIDO PELA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE
PIRACICABA – FOP
Flávio Humberto de Souza Azevedo (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Eduardo Daruge Júnior
(Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP,
UNICAMP
O trabalho será elaborado com uma seleção com 50
radiografias de pessoas adultas, com idade de 18 a 36
anos, sendo 25 do sexo feminino e 25 do sexo
masculino, elas foram previamente examinadas e
avaliados, quanto à integridade anátomo-fisiológica da
região das cavidades orbitais. A pesquisa será
realizada com base na técnica radiográfica de Caldwell.
Foram analisadas as áreas das cavidades orbitais, e
também a área total, como maior altura e maior largura
órbita de ambos os lados de radiografias fornecidas
pela clínica odontológica de Piracicaba – FOP, a fim de
se tentar estimar o sexo através destas medidas.A

análise de variância foi feita com o objetivo de apoiar a
decisão entre a existência de diferenças entre as
médias verdadeiras das diversas variáveis observadas
nos dois sexos. A análise de variância foi executada a
partir do Teste t de student adequada para duas
amostras independentes (sexos).
As médias
verdadeiras das cavidades orbitais em homens será
analisada com medição com paquímetro onde poderá
afirmar que será significativamente maiores que as das
mulheres, quando comparadas através do teste t em
um nível de significância de 5%.
Cavidade orbital - Sexo - Radiografia

B0267

ESTUDO QUALITATIVO COM MÃES DE CRIANÇAS
ATENDIDAS NA FACULDADE DE ODONTOLOGIA
DE PIRACICABA
Igor Mello Ferrante (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Fábio Luiz Mialhe (Orientador), Faculdade de
Odontologia - FOP, UNICAMP
Os conhecimentos e práticas dos responsáveis podem
ter grande impacto na saúde bucal das crianças.
Entretanto, para que as intervenções educativas
alcancem o êxito desejado, é necessário inicialmente
conhecer as percepções e práticas individuais em
relação à saúde. Desta forma, o objetivo deste estudo
foi avaliar, por meio de um estudo qualitativo, os
conhecimentos e atitudes em saúde bucal de uma
amostra de mães que trazem suas crianças à Clínica
de Graduação – Odontologia Infantil – da Faculdade de
Odontologia de Piracicaba, para que as mesmas se
tornem importantes promotoras da saúde no ambiente
familiar, colaborando para a manutenção da saúde
bucal das crianças. Para a coleta dos dados, foram
realizadas entrevistas, registradas em áudio, segundo
roteiro pré-estruturado, sem direcionamento das
respostas para alternativas fechadas. Os dados foram
analisados segundo metodologias qualitativas: “AnáliseReflexão-Síntese”, “Ideia Central” e “Discurso do
Sujeito Coletivo”. Os dados objetivos foram analisados
segundo a estatística descritiva. Dentre os achados
qualitativos, segundo os conhecimentos e percepções
em saúde bucal, algumas mães têm o cuidado com os
dentes dos filhos representado pela escovação. O fio
dental raramente é citado, embora quando
perguntadas, afirmem estimular o uso pelas crianças. A
procura pelo dentista, normalmente, está associada à
necessidade de resolução de casos agudos.
Educação em saúde - Cárie dentária - Saúde coletiva

B0268

INFLUÊNCIA DO GÊNERO E DA ANSIEDADE
EXPERIMENTAL SOBRE A HOMEOSTASIA BUCAL
Eduardo Haruki Ozera (Bolsista PIBIC/CNPq), Patrícia
Oliveira de Lima, Caroline Morini Calil e Profa. Dra.
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Fernanda Klein Marcondes (Orientadora), Faculdade de
Odontologia - FOP, UNICAMP
O cortisol é um biomarcador para alterações
emocionais, como estresse e ansiedade, e a
imunoglobulina A (IgA) tem sido proposta como tal. O
objetivo deste estudo foi avaliar a influência do gênero
e da ansiedade experimental em indivíduos saudáveis,
sobre parâmetros cardiovasculares, e a concentração
salivar de cortisol e IgA. Participaram do estudo 19
homens e 20 mulheres, graduandos em Odontologia,
com boa saúde oral, submetidos a um teste eliciador de
ansiedade, o Vídeo-Recorded Stroop Color Word Test,
aplicado por um experimentador do gênero masculino.
Pressão arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) e
média (PAM) foram avaliadas antes e após o teste de
ansiedade. Amostras de saliva foram obtidas e
congeladas para posterior dosagem de cortisol e IgA.
Os resultados mostraram que o teste de ansiedade
promoveu aumento nos valores de PAD e PAM, sendo
que o aumento foi maior em voluntários do sexo
feminino. A ansiedade induziu aumento da PAS, sem
diferença entre homens e mulheres. Mulheres na fase
menstrual apresentaram maiores concentrações basais
de cortisol em relação a homens, sem diferença entre
os gêneros após o teste de ansiedade. As dosagens de
IgA serão apresentadas no congresso. Concluímos que
a ansiedade e o gênero podem alterar as condições
orais e contribuir para as alterações da homeostasia
bucal.
Ansiedade - Cortisol - Imunoglobulina A

B0269

EFEITO DO ESTRESSE ACADÊMICO SOBRE A
HOMEOSTASIA BUCAL
Pedro Henrique Moreira Paulo Tolentino (Bolsista
SAE/UNICAMP), Patrícia Oliveira de Lima, Caroline
Morini Calil e Profa. Dra. Fernanda Klein Marcondes
(Orientadora), Faculdade de Odontologia - FOP,
UNICAMP
Alterações emocionais, como o estresse e a ansiedade,
têm sido relacionadas à produção de biomarcadores
salivares. Aumento nos níveis sanguíneos e salivares
de cortisol é um marcador do estresse e a alfa-amilase
tem sido proposta como tal. Em relação às alterações
emocionais, podemos citar as promovidas pelo estresse
crônico. Dentre elas, tem se estudado, a influência das
atividades acadêmicas e outros fatores associados ao
curso de Graduação, sendo observado que
profissionais da saúde apresentam altos níveis de
ansiedade. O objetivo deste estudo é avaliar o efeito de
alterações emocionais, associadas a atividades
acadêmicas, sobre o nível de ansiedade, pressão
arterial e freqüência cardíaca, fluxo salivar, secreção
salivar de cortisol e alfa-amilase, em alunos dos 4 anos
do curso de Graduação em Odontologia da Faculdade
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de Odontologia de Piracicaba (UNICAMP). Serão
avaliados 19 alunos do primeiro ano, 16 do segundo, 14
do terceiro e 19 do quarto ano da Graduação. Até o
momento, os resultados obtidos não permitiram análise
estatística e, portanto, os resultados serão
apresentados diretamente no congresso.
Estresse - Cortisol - Alfa-amilase
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EFEITO
DA
FOTOATIVAÇÃO
NA
SUSCEPTIBILIDADE
À
PIGMENTAÇÃO
SUPERFÍCIAL E INTERNA DE UM COMPÓSITO
DENTAL SUBMETIDO A AGENTES PIGMENTANTES
Matheus Henrique Georgetto (Bolsista PIBIC/CNPq),
Giulliana Panfiglio Soares, Anderson Catelan, Paulo
Henrique
dos
Santos,
Glaucia
Maria
Bovi
Ambrosano,José Roberto Lovadino e Prof. Dr. Flavio
Henrique Baggio Aguiar (Orientador), Faculdade de
Odontologia - FOP, UNICAMP
O estudo avaliou o efeito de quatro tipos de fonte de luz
no grau de conversão (GC), alteração de cor (∆E) e
retenção de pigmentos (RP) em resina composta.
Duzentas amostras foram polimerizadas aleatoriamente
de acordo com os grupos experimentais (halógena,
laser;
LED2 e LED3). Os espécimes foram
armazenados por 24 horas e o GC foi medido por
espectroscopia FTIR. Dez espécimes de cada grupo
foram imersos em uma das cinco soluções (água
destilada, vinho, uísque, café e cola). A cor dos
espécimes foi mensurada antes e depois da exposição
com um colorímetro e a mudança superficial da cor foi
calculada.
Posteriormente
os
mesmos
foram
preparados para a análise da espectrofotometria para
obter a coloração superficial e interna. Resultados: GC:
luz halógena apresentou menor GC. Para RP:o grupo
uísque e vinho apresentou média inferior ao grupo cola
e café. Não houve diferença entre as fontes de luz e
soluções colorantes. Ao contrário da RP, uísque
apresentou maior ∆E para todos os tipos de fonte de
luz. Vinho apresentou ∆E mais baixo do que uísque, e
sem diferenças para cola e café. Água apresentou o
menor ∆E. Quando foram analisados os tipos de luz,
halógena e Laser apresentaram maiores alterações que
LED2. LED3 apresentou resultado intermediário.
Conclusão: não houve correlação entre o GC, RT e ∆E.
Pigmetanção - Grau de conversão - Resina composta
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AVALIAÇÃO DE FILTROS ALTERNATIVOS DE
RADIAÇÃO PARA SISTEMA RADIOGRÁFICO
INTRA-ORAL DIGITAL
Juliana Stecke (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Frab
Norberto Bóscolo
(Orientador), Faculdade de
Odontologia - FOP, UNICAMP

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
Este trabalho teve como objetivos avaliar a
reprodutibilidade e qualidade da densidade e contraste
de imagens digitais do sistema DenOptix® feitas em
equipamentos radiográficos odontológicos utilizando 5
diferentes filtros radiográficos. As exposições
radiográficas foram realizadas com um aparelho GE
1000, operando com 70kVp, 10 mA, distância foco-filme
de 40 cm e 3 diferentes tempos de exposição: 0,05,
0,16 e 0,35s. Foram realizadas 5 repetições de cada
imagem. O filtro controle foi de Alumínio 100% com
1,5mm de espessura e foram testados mais 5 filtros:
Al97/Cu3%; Al96/Cu4%; Al98/Zn2%; Al95/Zn5%; e
Cu95/Zn5%, em 4 espessuras distintas (de 0,5mm à
2,0mm). Os valores de pixel medidos nas imagens
digitais foram transformados em densidade ótica. Todas
as repetições apresentaram alta reprodutibilidade
(Correlação Intraclasses maior que 0,95) em todos os
tempos de exposição e em todos os filtros testados.
Houve diferenças estatísticas significativas (p<0,05) na
qualidade da densidade das imagens feitas com os
diferentes filtros, espessuras e tempos de exposição,
porém, o formato da curva de contraste não apresentou
alterações de configuração e inclinação. Com exceção
do filtro de Cu95/Zn5%, todos os filtros podem ser
usados como substituto do filtro controle sem grandes
perdas na densidade e na curva de contraste.
Radiografia digital - Filtros - Radiologia
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DIMENSIONAMETO DE AMOSTRA EM ESTUDOS DE
EFICÁCIA DO ALEITAMENTO MATERNO E DE
PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRECOCE À SAUDE
Enzo Rosetti (Bolsista PIBIC/CNPq), Telmo de Oliveira
Bittar, Antonio Carlos Pereira, Antonio Bento Alves de
Moraes e Profa. Dra. Gláucia Maria Bovi Ambrosano
(Orientadora), Faculdade de Odontologia - FOP,
UNICAMP
A literatura nacional é rica em trabalhos que envolvem
o tema do aleitamento materno exclusivo; contudo, a
mesma não apresenta uma padronização quanto ao
tamanho amostral ideal para esse tipo de estudo,
apresentando grande variabilidade, o que acarreta em
um coeficiente de variação experimental diverso,
dificultando a análise comparativa destes estudos. O
número de voluntários, a variabilidade entre eles frente
ao mesmo tratamento (variabilidade intra-grupos),
variabilidade entre os diferentes tratamentos dos
grupos (variabilidade inter-grupos) e o número de
grupos são fatores importantes na determinação do
poder do teste utilizado. Foram utilizados dados
secundários de pesquisas realizadas pelo programa de
pós-graduação em Odontologia, área de Psicologia
Aplicada da FOP/UNICAMP. Foi construída uma
planilha em Excel com os resultados encontrados.
Foram eleitas variáveis para o estudo e calculados os
tamanhos de amostra necessários para cada variável,

para que o estudo atinja um poder do teste de 80%,
com nível de significância de 5%, considerando
variados tamanhos do efeito (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e
40%). Com base nas observações, conclui-se que o
conhecimento do pesquisador sobre a variável a ser
estudada e o poder do teste estatístico são de
fundamental importância para o planejamento da
pesquisa.
Dimensionamento de amostra - Poder do teste - Aleitamento
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RELAÇÃO
ENTRE
AS
GRANDEZAS
CEFALOMÉTRICAS ANTERO-POSTERIORES NAS
DIFERENTES MALOCLUSÕES
Gabriel Jordão Carrijo Custódio (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Prof. Dr. João Sarmento Pereira Neto (Orientador),
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP
Na elaboração do Diagnóstico Ortodôntico são
utilizados diversos elementos de diagnóstico, tais como
a anamnese, modelos ortodônticos confeccionados em
gesso,
fotografias,
radiografias
periapicais,
telerradiografias da cabeça em norma lateral, etc., com
o objetivo de possibilitar uma melhor avaliação e
correlação das grandezas cefalométricas entre si para a
definição com maior grau de confiabilidade do problema
e quanto à elaboração de uma estratégia de tratamento
mais adequada para o caso em estudo. No tocante á
cefalometria, numa análise antero-posterior são muito
utilizadas as grandezas cefalométricas SNA, SNB e
ANB que , quando inter-relacionadas mostram a
relação da maxila e da mandíbula com a base do crânio
e entre si, porém nem sempre definem por si só o tipo
de maloclusão, já que outros fatores a influenciam, tais
como o comprimento da mandíbula e altura do ramo,
dentre outras. Assim é importante correlacionar as
bases apicais com as medidas esqueléticas para definir
realmente o tipo de maloclusão. O diagnóstico com
base apenas numa classificação dentária, como a
Classificação de Angle, para a definição de uma
estratégia de tratamento é um método injustificável e
falho, sendo importante o estabelecimento de uma
correlação do tipo de maloclusão dentária com
componentes esqueléticos obtidos através de traçados
cefalométricos a partir de radiografias de norma lateral.
O presente estudo terá o objetivo de estabelecer essa
correlação para que sejam estabelecidos parâmetros
confiáveis.
Maloclusão - Relação maxilomandibular - Classificação das
maloclusões
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EVENTOS BIOLÓGICOS DE DESENVOLVIMENTO
DENTÁRIO OBSERVADOS EM RADIOGRAFIAS
PANORÂMICAS
Juliana Mayumi Matsuoka (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. João Sarmento Pereira Neto (Orientador),
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP
O presente estudo teve o objetivo de verificar os
eventos de desenvolvimento dentário observados em
radiografias panorâmicas segundo a idade de cada
indivíduo, sendo assim, possível estabelecer os
eventos de cada faixa etária com maior grau de
confiabilidade, determinando parâmetros para uma
abordagem ortodôntica preventiva ou interceptora. Foi
utilizada uma amostra de 35 radiografias panorâmicas
de indivíduos entre 4 e 18 anos de idade, brasileiros da
região de Piracicaba – São Paulo. Em cada grupo
foram considerados todos os dentes decíduos e
permanentes presentes, os estágios de mineralização
dos dentes permanentes, a seqüência de irrompimento
dentário e presença ou ausência de patologias. Foram
encontrados seis indivíduos com perda precoce de
dentes decíduos, cinco com tratamento endodôntico em
dentes decíduos, dois com agenesias de dentes
permanentes e apenas um com dente supranumerário.
Apesar do estímulo a prevenção de cárie difundida
atualmente, a doença ainda acomete grande parte da
população. Ficou evidente nesta faixa etária a presença
dos primeiros molares aos seis anos de idade com
estágio 8 de NOLLA. Os segundos molares no sexo
feminino tiveram sua irrupção mais precoce, em torno
de dez anos de idade, sendo que nos meninos isto
ocorreu em média aos doze anos.
Pantomografia - Biogênese - Dentição mista
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INFLUÊNCIA DA FONTE DE LUZ E DA ESPESSURA
DA CERÂMICA NA RESISTÊNCIA À FLEXÃO DE
CIMENTOS RESINOSOS
Carolina Barrichello Clemente (Bolsista PIBIC/CNPq),
Américo Bortolazzo Correr (Co-orientador) e Prof. Dr.
Lourenço Correr Sobrinho (Orientador), Faculdade de
Odontologia - FOP, UNICAMP
O objetivo deste estudo foi verificar a influência de dois
aparelhos fotoativadores e da espessura da cerâmica
na resistência à flexão do cimento resinoso RelyX
UNICEM (3M ESPE). O cimento foi inserido em matriz
elastomérica e fotoativado com luz halógena XL 2500
(3M ESPE) e LED-UltraLume 5 (Ultradent) sobre o
cimento ou pela interposição de discos da cerâmica IPS
Empress Esthetic (Ivoclar Vivadent) com 8mm de
diâmetro, nas espessuras de 0,7, 1,4 e 2,0mm,
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obtendo-se barras com 6,5mm x 2mm x 1mm. As
amostras foram armazenadas em água destilada a
37oC por 24h e submetidas ao ensaio de resistência à
flexão de 3 pontos em máquina de ensaio (Instron). Os
dados foram submetidos à ANOVA e ao teste de Tukey
(α=.05) e mostraram que a resistência à flexão (MPa)
para fotoativação direta e com interposição de cerâmica
nas espessuras 0,7, 1,4 e 2,0mm foram: 312,79 (76);
272,82 (49); 268,66 (111); e, 267,97 (45) para a luz
halógena e 328,69 (86); 382,39 (33); 386 (111,99); e,
360,08 (61) para o LED. Não houve diferença
significativa (p>0,05) entre fotoativação direta e com a
interposição de cerâmica. A resistência à flexão do
cimento resinoso fotoativado por LED foi superior a luz
de lâmpada halógena. A espessura da cerâmica não
influenciou os valores de resistência a flexão.
Cerâmica - Cimento resinoso - Resistência à flexão
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INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E
CICLAGEM TÉRMICA NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO
DA CERÂMICA IPS EMPRESS ESTHETIC
Guilherme Bottene Guarda (Bolsista PIBIC/CNPq),
Luciano de Souza Gonçalves (Co-orientador) e Prof. Dr.
Lourenço Correr Sobrinho (Orientador), Faculdade de
Odontologia - FOP, UNICAMP
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do
tratamento de superfície e ciclagem térmica na
resistência
à
microtração
da
interface
cerâmica/cimento/cerâmica.
Onze
amostras
da
cerâmica IPS Empress Esthetic foram confeccionadas e
condicionadas com ácido fluorídrico 10% e onze
jateadas com óxido de alumínio (Al2O3) 50 µm. As
cerâmicas condicionadas com ácido fluorídrico 10% e
jateadas com Al2O3 foram cimentadas umas contra as
outras com cimento resinoso RelyX ARC e fotoativadas
por 60s em cada face com o aparelho LED Ultralume 5
(Ultradent), com 1100 mW/cm2 e separadas 2 grupos:
armazenadas em água destilada a 37º C, por 48 h e
submetidas a 500 ciclos térmicos (5°C e 55°C). Após, o
conjunto foi seccionado em palitos com área seccional
de 1mm2 e submetido ao ensaio de resistência à
microtração a velocidade de 0,5 mm/min. Os dados
foram submetidos à ANOVA e ao teste de Tukey (5%) e
mostraram que o grupo submetido a armazenagem a
37º C apresentou resistência de união (MPa)
(31,25±6,0) estatisticamente superior ao ciclado
(19,98±7,3). A união realizada sobre a cerâmica
condicionada com ácido fluorídrico se mostrou mais
estável do que jateada com Al2O3 quando submetidas a
ciclagem térmica.
Cerâmica - Ciclagem térmica - Microtração
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IMPACTO ODONTOLÓGICO NO DESEMPENHO
DIÁRIO DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS DO
MUNICÍPIO DE PIRACICABA, SÃO PAULO, BRASIL
Hellen de Mari Avallone (Bolsista PIBIC/CNPq), Antonio
Carlos Pereira, Renato Pereira, Telmo Bittar e Prof. Dr.
Marcelo de Castro Meneghin (Orientador), Faculdade
de Odontologia - FOP, UNICAMP
As condições de saúde bucal exercem forte impacto
sobre a sua qualidade de vida, afetando estruturas
biológicas e bem-estar físico e psicológico dos
indivíduos. O objetivo deste estudo foi investigar o
impacto exercido pelas doenças bucais sobre uma
amostra de 100 idosos institucionalizados do município
de
Piracicaba-SP.
Trata-se
de
um
estudo
epidemiológico, transversal e observacional, sendo a
condição de saúde bucal baseada na OMS, 1999; o
impacto das doenças bucais no desempenho diário
(IODD) baseado em Gomes & Abegg, 2007 e; um
questionário sócio-demográfico, conforme descrito em
Astrom & Okullo, 2003. Principais resultados relativos
ao IODD mostraram em relação ao impacto e
severidade que comer e apreciar comida (24%), falar e
pronunciar com clareza (13%) e manter um estado
emocional equilibrado sem ficar irritado (13%), foram os
mais afetados; em relação a condição sócio econômica,
77 % recebem até 2 S.M.; 47 % tem o 1º grau
incompleto e 60% perderam todos os dentes. Os
resultados permitem concluir que na população
estudada: a prevalência de impacto foi alta; as
dimensões mais afetadas foram do desempenho físico
comer e apreciar a comida, falar e pronunciar com
clareza e manter um estado emocional equilibrado sem
ficar irritado; o CPOD mostrou uma associação com a
maioria dos desempenhos diários.
Epidemiologia - Odontogeriatria - Qualidade de vida
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IMPACTO ODONTOLÓGICO NO DESEMPENHO
DIÁRIO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, SÃO PAULO,
BRASIL
Isabela Lima França (Bolsista PIBIC/CNPq), Antonio
Carlos Pereira, Renato Pereira, Telmo Bittar e Prof. Dr.
Marcelo de Castro Meneghin (Orientador), Faculdade
de Odontologia - FOP, UNICAMP
É um tipo de estudo epidemiológico, transversal e
observacional, com amostra de 113 agentes
comunitários de saúde das USFs do município de
Piracicaba, São Paulo, Brasil. O objetivo deste estudo
foi avaliar o impacto das condições de saúde bucal
(IODD), em suas dimensões biológicas, sociais,
funcionais e psicológicas, dentre os agentes
comunitários de saúde, valendo-se de exames clínicos
odontológicos e do índice que avalia o impacto
odontológico no desempenho diário (IODD), com sua

respectiva freqüência e graus de severidade relatados.
Os resultados apresentados mostraram que o
desempenho mais afetado foi manter um estado
emocional equilibrado sem ficar irritado(52%). Em
seguida os desempenhos mais prejudicados foram
dormir e relaxar (47%) e desempenhar o trabalho
principal e papel social (26%). Dor, mau hálito, falta de
estética nos dentes anteriores, e ainda presença de
problemas periodontais como cálculo supra gengival,
foram fatores predisponentes para causar impactos
odontológicos no desempenho diário dos voluntários.
Concluiu-se que a freqüência e severidade dos
desempenhos diários, quando afetados, revelaram
gravidade, demonstrando que impactos odontológicos
nas atividades diárias de um indivíduo geram um
desconforto relevante.
Epidemiologia - Saúde pública - Qualidade de vida
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INFLUÊNCIA DO MODO DE ATIVAÇÃO NA SORÇÃO
E SOLUBILIDADE DE CIMENTOS RESINOSOS
AUTO-ADESIVOS
Carolina Bosso André (Bolsista SAE/UNICAMP),
Thaiane Rodrigues Aguiar, Glaucia Ambrosano e Prof.
Dr. Marcelo Giannini (Orientador), Faculdade de
Odontologia - FOP, UNICAMP
O estudo avaliou a influência do modo de ativação na
sorção de água (SA) e solubilidade (SO) de 5 cimentos
resinosos. Foram confeccionados discos com
dimensões padronizadas (6,0 de diâmetro x 1,0 de
espessura) dos seguintes cimentos: RelyX Unicem (R);
MaxCem (M); BisCem (B); Set (S) e G-Cem (G). Estes
foram manipulados segundo as orientações dos
respectivos fabricantes e avaliados através de dois
modos de polimerização (n=5): foto-ativação e autoativação. Inicialmente, os discos foram mantidos a 37ºC
por 24hs e levados a uma câmara para desidratação
(CD) até obter uma massa constante (m1). Após, os
corpos-de-prova foram armazenados em água destilada
por 7 dias e novamente a massa foi calculada (m2). Em
seguida, as amostras foram recolocadas na CD até se
obter uma massa constante (m3). Os valores de sorção
e solubilidade foram calculados e analisado quanto à
SA (ANOVA -2 fatores/teste de Tukey- 5%) e SO
(testes de Kruskal-Wallis e Dunn). Para o teste de SA,
foi observada influência do modo de ativação e entre os
cimentos. Os cimentos M, B e S quando auto-ativados
apresentaram menor SA. Em relação ao modo de
ativação, nota-se que a SO foi cimento dependente
sendo observado redução significativa da SO para os
cimentos B, S e G quando foto-ativados.
Cimentos resinosos - Sorção de água - Solubilidade
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PREVALÊNCIA E OPÇÕES DE TRATAMENTO DAS
DEFORMIDADES
DENTO-FACIAIS
ADOTADAS
ÁREA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL DA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA UNICAMP
Francesco
Salvatore
Mannarino
(Bolsista
SAE/UNICAMP), Fábio Ricardo Loureiro Sato e Prof.
Dr. Marcio de Moraes (Orientador), Faculdade de
Odontologia - FOP, UNICAMP
As deformidades dentofaciais (DDF) são alterações de
crescimento que causam modificações funcionais e
estéticas, motivos pelo qual o paciente pode vir buscar
tratamento. Através de análise retrospectiva, 251
prontuários de casos de DDF atendidos entre janeiro de
2000 e julho de 2008 foram consultados a fim de
determinar o perfil do paciente acometido bem como o
tipo de tratamento adotado por um único professor da
área. De acordo com a amostra, a média de idade foi
de 29 anos, 60,93% eram mulheres e 69,22% eram
brancos. O principal motivo pela busca do tratamento
foi o funcional (52%). Quanto ao padrão esquelético, o
perfil tipo classe III teve maior incidência (55%). Quanto
a maior prevalência por tipo de deformidade, no
paciente padrão classe I foi atresia maxilar (53%), no
classe II deficiência ântero-posterior de mandíbula
(89%) e no classe III deficiência ântero-posterior de
maxila (51%). Em relação ao tipo de cirurgia realizada,
os procedimentos mais freqüentes foram no paciente
classe I a expansão cirúrgica de maxila (43,6%), no
classe II o avanço mandibular (39,2%) e no classe III o
avanço maxilar (24,3%). Como pode ser observada, a
maioria dos pacientes da população estudada é de
mulheres jovens, sendo grande parte das deformidades
dentofaciais corrigidas por cirurgias monomaxilares,
demonstrando
a
menor
complexidade
das
deformidades.
Cirurgia e traumatologia BMF - Cirurgia ortognática - Deformidade
dento-facial
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ANÁLISE
EPIDEMIOLÓGICA
DE
FRATURAS
MAXILOFACIAIS NO BRASIL: ESTUDO DE 12 ANOS
DE PERSPECTIVA
Ingrid Savira Belapetravicius (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Prof. Dr. Marcio de Moraes (Orientador), Faculdade
de Odontologia - FOP, UNICAMP
Este trabalho é um estudo retrospectivo com objetivo
de analisar a prevalência dos traumas em região do
esqueleto maxilofacial, mais especificamente o trauma
dentoalveolar atendidos pela Área de Cirurgia BucoMaxilo-Facial da Faculdade de Odontologia de
Piracicaba (FOP) Unicamp, na cidade de Piracicaba e
região, no período de abril de 1999 a março de 2008.
Foram incluídos no estudo 2769 pacientes, dos quais
469 apresentaram algum tipo de traumatismo
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dentoalveolar. Como resultado parcial, a causa mais
freqüente destes traumatismos foram os acidentes de
trânsito, predominantemente os acidentes ciclísticos,
fortemente caracterizados por baixos índices de uso de
dispositivos de segurança. Através deste estudo será
possível
correlacionar
diferentes
aspectos
e
estabelecer um protocolo efetivo de tratamento das
lesões em região dentoalveolar de acordo com as
características da mesma. Além disso, a coleção de
informações seqüenciais e detalhadas quanto a
padrões demográficos dos ferimentos na região
dentoalveolar podem ajudar na conscientização para os
cuidados na prevenção e fornecer registros e
orientações quanto aos procedimentos imediatos.
Também uma compreensão da causa, severidade, e
prevalência dos traumas dentoalveolares ajudará na
prevenção e aperfeiçoamento da técnica para o
tratamento desses ferimentos.
Fraturas - Traumatologia - Dentoalveolar

B0282

AVALIAÇÃO DA ESPESSURA DOS MÚSCULOS
MASTIGATÓRIOS, FORÇA DE MORDIDA E
ANSIEDADE EM CRIANÇAS COM SINAIS E
SINTOMAS DE BRUXISMO
Leonardo Fogaça Coelho (Bolsista PIBIC/CNPq), Paula
Midori Castelo e Taís de Souza Barbosa e Profa. Dra.
Maria Beatriz Duarte Gavião (Orientadora), Faculdade
de Odontologia - FOP, UNICAMP
A literatura sugere que a ansiedade e outros distúrbios
emocionais podem desencadear, dentre outras
reações, alterações nas funções que abrangem o
sistema estomatognático e o surgimento de
parafunções, as quais podem ter sua repercussão
sobre as estruturas musculares e esqueléticas
orofaciais. O presente estudo objetivou avaliar 28
crianças de 8-10 anos, na fase de dentição mista,
quanto à presença ou ausência de hábitos
parafuncionais (bruxismo, onicofagia, sucção digital, de
lábios ou chupeta), aleitamento artificial, enurese
noturna; nível de ansiedade; variáveis corporais peso e
altura; espessura ultrassonográfica dos músculos
masseter e porção anterior do temporal; máxima força
de mordida. O hábito mais prevalente foi o da
onicofagia, para ambos os grupos (com e sem
bruxismo). As crianças com bruxismo apresentaram,
em média, maiores escores de ansiedade do que as
crianças sem bruxismo. A espessura muscular durante
a máxima intercuspidação e a contração máxima com
algodão apresentaram valores superiores aos da
espessura muscular no repouso, para ambos os
grupos. O grupo com bruxismo apresentou, em média,
menor força de mordida do que o grupo sem bruxismo.
Conclui-se que o bruxismo pode estar associado com a
presença de onicofagia, maiores níveis de ansiedade e
menor força de mordida em crianças.

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
Bruxismo - Força de mordida - Ansiedade

B0283

AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE ORAL EM
CRIANÇAS
COM
OCLUSÃO
NORMAL
E
MALOCLUSÃO NA DENTIÇÃO MISTA E INÍCIO DA
PERMANENTE
Samantha Veronez Gonçalves (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Maria Beatriz Duarte Gavião (Orientadora),
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP
O objetivo deste trabalho foi avaliar a sensibilidade oral
através do índice de estereognose oral (HOS) em
crianças de ambos os sexos, de 8 a 12 anos de idade
que apresentam normoclusão ou maloclusão. Foram
selecionadas 50 crianças nas fases de dentição mista e
início da dentição permanente. A sensibilidade oral foi
avaliada através do índice de estereognose oral, no
qual utilizamos peças testes que compreenderam 12
formatos de figuras. Os pacientes também foram
classificados quanto ao padrão facial através de
fotometria.
Esperamos
encontrar
diferentes
características morfológicas e fisiológicas da função
mastigatória nos diversos tipos de oclusão, com a
possibilidade de diagnóstico precoce de possíveis
alterações, que possibilitarão intervenções precoces,
contribuindo para o crescimento e desenvolvimento
harmonioso do sistema.
Dentição mista - Oclusão - Sensibilidade oral

B0284

O EFEITO DA COMPOSIÇÃO MICROBIOLÓGICA DO
BIOFILME NA INCIDÊNCIA DA CÁRIE PRECOCE DA
INFÂNCIA
Fernanda Dinarowski (Bolsista SAE/UNICAMP), Thais
Manzano Parisotto, Cristiane Duque e Profa. Dra.
Marines Nobre dos Santos Uchôa (Orientadora),
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP
Objetivou-se nesse estudo verificar a influência da
composição microbiológica do biofilme dentário no
incremento de cárie de pré-escolares de 3-4 anos, após
1 ano de acompanhamento. Após a realização dos
exames clínicos, 60 pré-escolares foram divididos em 3
grupos: incremento de cárie=0 (I0), incremento de cárie
≥ 3 (I3) e redução de cárie (RC). O biofilme dentário foi
coletado e analisado quanto aos níveis de
Streptococcus do grupo mutans (SM), lactobacilos (LB)
e microrganismos totais (MT). Os dados foram
submetidos ao teste-t pareado e regressão logística
múltipla (α=0,05). As médias (±desvios-padrão) da
contagem de SM, MT e LB no baseline/longitudinal para
os grupos I0, I3 e RC foram respectivamente: 6,65
(±0,7), 8,60 (±1,1), 0,07 (±0.3)/ 6,73 (±0.8), 8,03 (±1,5),
0,21 (±0,6); 6,98 (±0,9), 9,1 (±0,6), 0,86 (±1,3)/7,02
(±0,5),8,45(±1,3), 1,68 (±1,4); 6,85 (±1.1), 8,77 (±1,0),

0(±0)/ 6,85 (±0,8), 8,0 (±1,1), 0 (±0). Diferença
estatística significativa foi verificada apenas com
relação aos níveis de LB no baseline e longitudinal no
grupo I3(p<0,05). Além disso, a análise de regressão
logística evidenciou que as crianças que apresentavam
LB no baseline possuíam 11,3 vezes mais chances de
desenvolver cárie. Conclui-se que os níveis de
lactobacilos no biofilme dentário apresentam-se
fortemente associados ao desenvolvimento de novas
lesões de cárie.
Cáries precoce da infância - Microbiologia - Dieta cariogênica

B0285

A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DA ALIMENTAÇÃO
INFANTIL E DA COMPOSIÇÃO BIOQUÍMICA DO
BIOFILME DENTÁRIO NA PREVALÊNCIA DA CÁRIE
PRECOCE DA INFÂNCIA EM CRIANÇAS ENTRE 3 E
4 ANOS DE IDADE
Jéssica
Sandim
Espindola
Gomes
(Bolsista
PIBIC/CNPq), Thais Manzano Parisotto, Lidiany Karla
Azevedo Rodrigues e Profa. Dra. Marines Nobre dos
Santos Uchôa (Orientadora), Faculdade de Odontologia
- FOP, UNICAMP
O objetivo desse estudo foi verificar a associação entre
a composição bioquímica do biofilme dentário e a
presença de lesões cavitadas e não cavitadas da cárie
precoce da infância. Após a realização dos exames
clínicos 107 pré-escolares, de 3-4 anos, foram divididos
em três grupos: livres de cárie (LC), lesões de manchas
brancas ativas (LMB) e lesões de cárie cavitadas
(LCC). Os exames clínicos foram realizados por
examinador previamente calibrado (Kappa=0,78) de
acordo com o critério da OMS modificado. Após a
coleta do biofilme dentário, as concentrações de
polissacarídeos extracelulares insolúveis (PE) e flúor
foram determinadas por colorimetria e eletrodo íon
seletivo, respectivamente. Para a análise estatística dos
dados, foi empregada a análise de variância seguida
pelo teste de Tukey (α=0,05). As médias e erros-padrão
da quantidade de PE/F por mg de biofilme de acordo
com os grupos LC, LMB e LCC foram respectivamente:
262,7(±24,8)/ 0,23(±0,07), 259,0(±36,6)/ 0,19(±0,06),
534,7(±85,6)/0,12 (±0,03). Os resultados evidenciaram
diferença estatística significante entre os grupos LC x
LCC e LMB x LCC com relação aos níveis de PE
(p<0,05). Com relação ao flúor, nenhuma diferença
estatística foi verificada. Conclui-se que os níveis de
polissacarídeos
extracelulares
insolúveis
estão
fortemente associados às lesões de cárie cavitadas.
Cárie dentária - Pré-escolar - Bioquímica
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EFEITO DA FONTE DE LUZ NA RESISTÊNCIA DA
UNIÃO ENTRE DENTE E RESTAURAÇÃO DE
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COMPÓSITOS
EXPERIMENTAIS
CONTENDO
DIFERENTES FOTOINICIADORES
Lucas de Oliveira Tomaselli (Bolsista PIBIC/CNPq),
William Cunha Brandt e Prof. Dr. Mario Alexandre
Coelho
Sinhoreti
(Orientador),
Faculdade
de
Odontologia - FOP, UNICAMP
O estudo avaliou a dureza Knoop (DK) e a resistência
da união (RU) dente/restauração de compósitos
experimentais contendo diferentes fotoiniciadores,
fotoativados por diferentes fontes de luz (XL25003M/ESPE, LED UltraBlueIS-DMC. e UltraLume LED 5Ultradent Products Inc). Compósitos contendo mistura
de BisGMA, UDMA, BisEMA e TEGDMA foram
preparados
com
os
fotoiniciadores
CQ
(Canforoquinona), PPD (fenil-propanodiona) ou mistura
de ambos (CP) e 65% em massa de partículas de carga
silanizadas. A RU foi aferida em máquina de ensaios
mecânicos (Instron) através do teste “push-out” em
cavidades tronco-cônicas (2x1,5x2 mm; Fator C=2,2)
preparadas em 60 dentes bovinos. Para a restauração
das cavidades, o sistema adesivo Single Bond 2 foi
usado. Diferentes tempos de fotoativação foram
usados, a fim de igualar a dose de energia das fontes
de luz. Antes da realização do teste de RU, análise de
DK foi realizada no topo e na base das restaurações.
ANOVA e teste de Tukey foram realizados. As fontes
de luz não produziram valores de RU diferentes. O
fotoiniciador PPD produziu os maiores valores de RU e
CQ os menores. CP produziu valores intermediários.
Tanto as fontes de luz, quanto o fotoiniciador
influenciaram nos valores de DK. O fotoiniciador PPD
apresentou alto potencial para a iniciação da
polimerização de compósitos dentais.
Compósitos - Fotoativação - Resistência de união

B0287

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DA UNIÃO ENTRE
DENTE E RESTAURAÇÕES DE COMPÓSITOS
CONVENCIONAIS E A BASE DE SILORANO
Renata Fernandes de Souza Lacerda (Bolsista
PIBIC/CNPq), William Cunha Brandt e Prof. Dr. Mario
Alexandre Coelho Sinhoreti (Orientador), Faculdade de
Odontologia - FOP, UNICAMP
O estudo avaliou a dureza Knoop (DK) e a resistência
da união (RU) dente/restauração de compósitos
convencionais a base de dimetacrilatos (Z3503M/ESPE) e de siloranos (Filtek P90-3M/ESPE),
fotoativados por diferentes métodos, usando o aparelho
LED Freelight 2 (3M/ESPE). A RU foi aferida em
máquina de ensaios mecânicos (Instron) através do
teste “push-out” em cavidades tronco-cônicas (2x1,5x2
mm; Fator C=2,2) preparadas em 60 dentes bovinos.
Para a restauração das cavidades, os respectivos
sistemas adesivos de cada compósito foram usados
(Single Bond 2 e LS Sistem Adhesive). A fotoativação
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dos compósitos foi realizada com 3 diferentes métodos
(luz contínua – 40s a 1000 mW/cm²; soft-start – 10s a
150 mW/cm² + 38s a 1000 mW/cm2 e pulse delay - 5s
a 150 mW/cm2, seguidos de 3 minutos de espera (sem
exposição) e 39s a 1000 mW/cm2). Antes da realização
do teste de RU, análise de DK foi realizada no topo e
na base das restaurações. ANOVA e teste de Tukey foi
realizado. Os métodos de fotoativação não produziram
diferenças de RU, enquanto P90 mostrou valores de
RU superiores ao Z350. Os resultados de dureza não
tiveram grandes diferenças entre as regiões e métodos
de ativação. Z350 apresentou valores médios de
dureza superiores ao P90.O compósito P90 foi capaz
de aumentar a RU.
Compósitos - Sistemas adesivos - Resistência de união

B0288

EFEITO DA CICLAGEM TÉRMICA E MECÂNICA NA
RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE RESTAURAÇÕES
INDIRETAS
UTILIZANDO
A
TÉCNICA
DE
SELAMENTO DA DENTINA
Victor Pinheiro Feitosa (Bolsista IC CNPq), Alberth
David Correa Medina e Prof. Dr. Mario Alexandre
Coelho
Sinhoreti
(Orientador),
Faculdade
de
Odontologia - FOP, UNICAMP
A técnica de selamento dentinário (TSD) consiste em
selar a cavidade previamente à moldagem e
cimentação da restauração indireta (RI). O estudo
avaliou a influência da TSD na resistência de união(RU)
de RI, após ciclagem térmica (CT) e mecânica (M).
Utilizou-se 15 terceiros molares, nos quais foi removido
o esmalte, deixando uma superfície plana em dentina e
separados em 3 grupos (n=5). Para o G1: não foi
realizada a TSD. Para o G2: a dentina foi hibridizada
com um adesivo autocondicionante “all in one” (Clearfil
S3) e para o G3: foi aplicada a combinação de
adesivo+resina de baixo escoamento (Clearfil
S3+Clearfil Protect Liner). Após a realização da TSD,
foram confeccionadas as restaurações indiretas
utilizando o sistema Sinfony (3M/ESPE) e cimentadas
com cimento resinoso dual (Panavia F). Os dentes
foram submetidos à CT (2000 C) e M (250,000 C). Em
seguida, os dentes foram seccionados em palitos e
levados para o teste de microtração. Os resultados
foram submetidos à ANOVA e teste de Tukey (p<0,05).
Os valores médios (MPa) obtidos foram G1: 9,51;
G2:12,26; G3:14,89. Houve diferença estatística entre
os grupos, sendo o G3 superior aos outros dois grupos.
Conclui-se que ao não proteger a dentina com a
Técnica de Selamento Dentinario foram obtidos
menores valores de resistência de união comparados
aos outros dois grupos.
Compósito - Sistema adesivo - Selamento da dentina
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ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO DE COLÁGENO NO
LIGAMENTO PERIODONTAL DE INCISIVOS DE
RATOS SOB CONDIÇÕES FUNCIONAIS NORMAL E
HIPOFUNCIONAL
Camilla Fraga do Amaral (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Pedro Duarte Novaes (Orientador), Faculdade de
Odontologia - FOP, UNICAMP
O ligamento periodontal (LP) é um tecido conjuntivo
que liga o cemento ao osso alveolar por meio de fibras
colágenas e seu grau de organização em condições
funcionais alteradas é pouco conhecido. Os incisivos
hipofuncionais de ratos apresentam erupção dental
acelerada, alterações na matriz extracelular do LP e
menor resistência à extração. Este trabalho se propõe a
analisar o grau de organização das fibras colágenas no
LP por meio da medida da birrefringência do tecido sob
luz polarizada em incisivos de ratos em condições
funcionais normal e hipofuncional. Dez ratos Wistar
divididos em 2 grupos, normofuncional e hipofuncional
por 14 dias, foram sacrificados e tiveram suas
mandíbulas dissecadas, fixadas, descalcificadas e
processadas para a obtenção de cortes transversais de
15 m de espessura. As lâminas foram montadas em
água e as medidas do retardo ótico foram analisadas
em diferentes regiões do LP: regiões mesial, distal e
lingual adjacentes ao osso alveolar e ao cemento. Os
resultados mostraram que em ambos os grupos as
fibras colágenas estão mais organizadas na região
adjacente ao cemento que ao osso alveolar, com uma
redução significante (p<0,01) no grau de birrefringência
nos dentes hipofuncionais em todas as regiões
analisadas. A hipofunção causada pela eliminação das
forças oclusais sobre o dente provoca a
desorganização ou aumento na remodelação das fibras
colágenas do LP.
Ligamento periodontal - Microscopia de polarização - Incisivos
hipofuncionais
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ESTUDO IN VIVO DA ATIVIDADE DA FLUOXETINA
SOBRE
CITOCINAS
PRÓ-INFLAMATÓRIAS
RELACIONADAS À DOENÇA PERIODONTAL
Adriana Hee Sun An (Bolsista PIBIC/CNPq), Gilson
César Nobre Franco (Co-orientador) e Prof. Dr. Pedro
Luiz Rosalen (Orientador), Faculdade de Odontologia FOP, UNICAMP
A doença periodontal (DP) é uma infecção de caráter
inflamatório que apresenta uma etiologia multifatorial. A
fluoxetina, um fármaco antidepressivo inibidor da
recaptação de serotonina, apresentou, em estudos
recentes, propriedades antiinflamatórias e moduladoras
do processo de diferenciação osteoclástica. No entanto,
sua atividade sobre a modulação da resposta do
hospedeiro na DP ainda é desconhecida. Assim, o

objetivo deste trabalho foi analisar os efeitos in vivo da
fluoxetina sobre citocinas pró-inflamatórias relacionadas
ao processo de destruição tecidual do hospedeiro na
DP. Utilizado modelo in vivo (20 ratos Wistar, Specific
Pathogen Free) de indução da DP através da inserção
de ligadura na região do sulco gengival do 1º molar
inferior esquerdo. Diariamente e em dose única, os
ratos receberam, por intubação gástrica, placebo ou
fluoxetina (20 mg/kg/dia) durante 3 dias. Os animais
tratados (n=10 animais/grupo) tiveram o tecido gengival
em torno da ligadura e do lado oposto (controle)
removidos para avaliação da produção protéica de
TNF-α e IL-1β por ensaio imunoenzimático (ELISA).
Espera-se, com os resultados desse estudo, desvendar
conhecimentos sobre os efeitos dessas drogas sobre a
DP, a fim de auxiliar no desenvolvimento de uma
conduta terapêutica alternativa coadjuvante no controle
da doença.
Fluoxetina - Resposta do hospedeiro - Doença periodontal

B0291

AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DO EXTRATO DE
PRÓPOLIS EM RELAÇÃO AO SEU PERFIL QUÍMICO
E BIOLÓGICO
Thiago Ozi Bueno (Bolsista PIBIC/CNPq), Bruno Bueno
Silva (Co-orientador) e Prof. Dr. Pedro Luiz Rosalen
(Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP,
UNICAMP
Própolis é uma resina produzida pelas abelhas para
diversos fins terapêuticos, possuindo prazo de validade
determinado de forma empírica (5 anos). Assim, o
objetivo deste trabalho é estudar a estabilidade
acelerado (EAc) e de longa duração (ELD) do extrato
de própolis utilizando como evidenciadores a avaliação
química de flavonóides e a atividade antimicrobiana in
vitro sobre S. mutans, Staphyloccus aureus e
Actinomyces naeslundii. O extrato etanólico de própolis
(EEPs) do grupo 12 será preparado de acordo com
KOO & PARK (1997). No EAc, o EEP será armazenado
a 40 ±2 °C e 75 ± 5% de umidade relativa (UR), durante
seis meses. As análises deste estudo serão realizadas
em 0, 3 e 6 meses. No ELD, o EEP será armazenado a
30 ±2°C e 75 ± 5% de UR com análise nos tempos 0, 6,
9 e 12 meses. Os testes a serem realizados são: 1Determinação de flavonóides totais e Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência para verificar e comparar os
perfis químicos cromatográficos ao longo dos estudos
de envelhecimento; e 2- Determinação das
Concentrações Inibitória e Bactericida Mínima (CIM e
CBM). Será considerado o extrato de própolis estável
enquanto permanecer com concentração total de
flavonóides não inferior a 0,25% e com atividade
biológica dentro da faixa de CIM e CBM estabelecidos
na literatura.
Própolis - Antimicrobiano - Estabilidade
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EFEITO DO CONTEÚDO DE MONÔMERO NA
PROPORÇÃO PÓ/LÍQUIDO NO DESLOCAMENTO
DENTAL EM PRÓTESE TOTAL SUPERIOR
Patricia Rodrigues da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Rafael Leonardo Xediek Consani (Orientador),
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP
O propósito neste estudo foi verificar a influência da
proporção monômero/polímero (fabricante, 25% a mais
de monômero e 25% a menos de monômero) na
adaptação da base em prótese total superior
confeccionada com resina acrílica Clássico. Foram
confeccionados 30 modelos em gesso pedra tipo III, a
partir de um molde de silicone Elite Doublé,
representando uma arcada maxilar desdentada com
rebordo normal. As bases de cera foram
confeccionadas com espessura de 2 mm. O conjunto
modelo de gesso e base em cera foi incluído em muflas
metálicas e a resina polimerizada em água a 74ºC por 9
horas em termopolimerizadora automática. Após
esfriamento da mufla em temperatura ambiente, as
bases de resina foram demufladas, acabadas e fixadas
sobre o modelo de gesso com adesivo instantâneo. No
conjunto modelo-base foram confeccionados 3 cortes
transversais, correspondentes às regiões de canino, 1º
molar e palatina posterior. As mensurações foram
realizadas com microscópio comparador linear em 5
pontos referenciais correspondentes a: margens
laterais direita e esquerda, cristas do rebordo alveolar
direita e esquerda e linha mediana. Os dados serão
submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey
(5%).
Proporção pó/líquido - Alteração dimensional - Base de prótese

B0293

INFLUÊNCIA
DA
ARMAZENAGEM
EM
TEMPARATURA AMBIENTE E EM
ÁGUA NA
MOVIMENTAÇÃO DE DENTES EM PRÓTESE TOTAL
SUPERIOR
Vanessa Lopes Monteiro (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Rafael Leonardo Xediek Consani (Orientador),
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP
O objetivo neste trabalho foi verificar o efeito da
armazenagem em temperatura ambiente e em água na
movimentação de dentes em prótese total superior.
Foram usadas trinta bases de prótese total superior
(n=10), confeccionadas com resinas Clássico, OndaCryl e QC-20 de acordo com o tipo de polimerização
(água aquecida, água em ebulição e energia de
microondas) e armazenadas em temperatura ambiente
por 18 meses. Para obtenção das próteses, as resinas
Clássico e QC-20 foram proporcionadas e manipuladas
de acordo com as instruções dos fabricantes e
polimerizadas em água a 740C por 9 horas e em água
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em ebulição por 20 minutos. A Onda-Cryl foi
proporcionada e manipulada de acordo com as
instruções do fabricante, prensada na fase fibrilar e
polimerizadas em forno de microondas com potência de
1100 watts, em ciclo de acordo com o fabricante. As
distâncias I-I, PM-PM, M-M, ID-MD e IE-ME foram
mensuradas com microscópio com precisão de 0,0005
mm e as próteses armazenadas em temperatura
ambiente por 18 meses. Depois, as distâncias foram
mensuradas, as próteses armazenadas em água à
37°C por 6 meses e novamente as distâncias avaliadas.
Os resultados da movimentação dental após
demuflagem, armazenagem em temperatura ambiente
por 18 meses e armazenagem em água por 6 meses
serão submetidos à análise de variância e ao teste de
Tukey (5%).
Armazenagem - Movimentação dentes - Prótese total

B0294

ESTUDO COMPARATIVO DE DOIS CIMENTOS DE
IONÔMERO DE VIDRO UTILIZADOS NA TÉCNICA
DE SELAMENTO OCLUSAL: AVALIAÇÃO DURANTE
24 MESES
Ana Carolina Grego Luciano (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Profa. Dra. Regina Maria Puppin Rontani
(Orientadora), Faculdade de Odontologia - FOP,
UNICAMP
Este estudo tem como objetivo determinar a
experiência de cárie em crianças escolares de uma
cidade com água fluoretada em função da idade.
Participaram da pesquisa 391 crianças (192 meninas e
199 meninos), com idade de 5 a 9 anos (média de 6,61
± 0,96). A prevalência de cárie foi avaliada em
porcentagem e pelo índice ceo e CPOD, sendo
avaliados por exame clínico com luz natural e espelho
clínico, e as superfícies dentárias secas com gaze. As
crianças foram distribuídas em classes de acordo com
o índice ceo (sem cárie (0), índice baixo (1 a 3), índice
médio (4 a 6) e alto (maior que 7). O exame foi
realizado por duas Cirurgiãs-Dentistas, previamente
calibradas para o exame, auxiliadas por graduandas
(bolsistas PIBIC). Observou-se que do total de crianças
avaliadas, 35% apresentavam-se livres de cárie nos
dentes decíduos (ceo) e 91,6% nos dentes
permanentes (CPOD). Houve um ligeiro aumento na
prevalência de cárie com o aumento da idade.
Aproximadamente 4% das crianças da amostra
apresentaram cárie em dentes permanentes, sendo que
dessas, o CPOD variou de 2 a 9; apenas 1 apresentouse livre de cárie em dentes decíduos. Observou-se que
embora a prevalência de cárie tenha se mostrado
similar para meninos e meninas, os meninos
apresentaram maior severidade da doença que
aumentou com a idade.
Selamento oclusal - Ionômero de Vidro - Fissuras
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B0295

AVALIAÇÃO
DA
INTERFACE
DE
UNIÃO
RESINA/DENTINA COM DIFERENTES SISTEMAS
ADESIVOS E
TRATADOS OU NÃO COM
HIPOCLORITO DE SÓDIO – ESTUDO IN VITRO
Caio
Vinícius
Signorelli
Grohmann
(Bolsista
PIBIC/CNPq), Patrícia A. Sacramento, Aline R. F.
Castilho e Profa. Dra. Regina Maria Puppin Rontani
(Orientadora), Faculdade de Odontologia - FOP,
UNICAMP
Objetivo: Avaliar a morfologia da interface de união
resina/dentina utilizando diferentes sistemas adesivos
em dentes decíduos tratados previamente ou não com
hipoclorito de sódio (NaOCl). Metodologia: 12 dentes
decíduos foram divididos em 6 grupos de acordo com
os sistemas adesivos: Adper Single Bond 2 (APL),
Clearfil Protect Bond (CP) e Adper Prompt L-Pop (APL)
e irrigação ou não com NaOCl 0,5%. A dentina média
foi exposta e blocos de resina composta
fotopolimerizável foram confeccionados na superfície
preparada. Após 24 horas os espécimes foram
analisados em MEV. Foi avaliada a formação e
espessura da camada híbrida, de sistema adesivo e
formação de resin tags. Teste Kruska- Wallis e Dunn
(p<0,05) foram usados. Para formação de camada
híbrida, nos grupos com tratamento, o CP diferiu dos
demais adesivos, apresentando menor espessura de
camada híbrida. Para espessura de adesivo, nos
grupos com tratamento, apenas SB diferiu dos demais
apresentando menor espessura de adesivo. Dentro do
mesmo adesivo não houve influência do tratamento
para formação de camada híbrida e espessura de
adesivo. Para CP houve um aumento no número de
resin tags com o uso de NaOCl. O sistema adesivo
influenciou a formação da camada híbrida, espessura
de adesivo e resin tags na presença de irrigação do
substrato com NaOCl.
Dentina - Sistemas adesivos - Hipoclorito de sódio

B0296

ESTUDO COMPARATIVO DE DOIS CIMENTOS DE
IONÔMERO DE VIDRO UTILIZADOS NA TÉCNICA
DE TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO
(TRA): AVALIAÇÃO DURANTE 24 MESES
Raquel Viana Rodrigues (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Regina Maria Puppin Rontani (Orientadora),
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP
Com a finalidade de determinar se a prevalência de
cárie e o valor do índice ceo em crianças de 5 a 9 anos
de idade (média 5,65 anos), residentes no bairro Vila
Sônia no município de Piracicaba-SP, pode ser
influenciada pelo gênero foi realizado um levantamento
epidemiológico com 342 crianças, na Escola Municipal
Taufic Dumit, Escola Estadual não envolvida em

programa de saúde bucal do município. Ressalta-se
que essa populaçäo é beneficiada pela fluoretaçäo da
água de abastecimento público e que apenas foram
consideradas para esta análise as crianças do primeiro
ano do ensino fundamental (n=94). A prevalência de
cárie foi avaliada em porcentagem e pelo índice ceo e
CPOD categorizados em função do gênero. A variável
gênero foi estimada e analisada com luz natural e
espelho clínico, nas superfícies dentárias secas com
gaze. O exame foi realizado duas Cirurgiãs-Dentistas,
previamente calibradas para o exame, auxiliadas por
graduandas (bolsistas PIBIC). A prevalência de cárie
encontrada foi de 65%. Considerando-se o total da
amostra do primeiro ano o ceo para os meninos foi de
1,87 e 1,37 para as meninas. Considerando-se apenas
as crianças que tem cárie, o ceo para os meninos foi de
3,61 e para as meninas 2,39. Observou-se que embora
a prevalência de cárie seja similar para meninos e
meninas, os meninos apresentaram maior severidade
da doença.
Cimentos de ionômero - Cavidades de cárie - Tratamento restaurador
Atraumá

B0297

INFLUÊNCIA DE DIFERENTES ESPESSURAS DE
RESTAURAÇÕES DE CERÂMICA E MÉTODOS DE
FOTOATIVAÇÃO NA DUREZA DE UM CIMENTO
RESINOSO
Roberto Galvão Dinelli (Bolsista PIBIC/CNPq), Andreia
Bolzan de Paula, Glaucia Maria Bovi Ambrosano e
Profa. Dra. Regina Maria Puppin Rontani (Orientadora),
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP
Objetivou-se avaliar a dureza–KHN em diferentes
profundidades de um cimento resinoso dual, fotoativado
por diferentes fontes de luz e espessuras de cerâmica.
Dentina bovina planificada foi embutida em resina, e o
cimento inserido em molde PVC (0,8mm x 5mm)
colocado entre 2 filmes plasticos. A fotoativação foi
realizada com o aparelho Elipar Trilight-QTH(800mW/cm2) e o LED Ultralume 5(900mW/cm2)
através de discos de cerâmica(1,4 ou 2mm-espessura).
Os espécimes(n=6) foram estocados(24h), e a KHN
medida. Os dados foram submetidos aos testes
ANOVA e Tukey(=0.05). Houve interação significativa
entre os fatores do estudo. Nos grupos fotoativados
com QTH o aumento da espessura de cerâmica
diminuiu a dureza do cimento em todas as
profundidades, que foram maiores no centro (1,4mm58,13;2mm-50,08) e menores na base (1,4mm24,84;2mm-20,17). Para o LED a dureza diminuiu com
a espessura da cerâmica apenas na superfície (1,4mm
- 51,52 e 2mm -51,82). Para o grupo que utilizou disco
de 1,4mm, LED induziu valores similares de dureza na
superfície(51,52) e centro(51,96) e os menores na base
1,4mm(24,19); quando utilizado disco de 2mm, o maior
valor de dureza foi obtido no centro(51,82), seguido
99
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pela superfície (42,33) e base(18,86). A dureza do
cimento nas diferentes profundidades é dependente da
espessura da cerâmica e da fonte de luz utilizada.
Polimerização - Cimento resinoso - Dentina

B0298

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO ESTRESSE ÁCIDO,
NUTRICIONAL E POPULACIONAL NA SÍNTESE E
ATIVIDADE DE SUBSTÂNCIAS SEMELHANTES ÀS
MUTACINAS PRODUZIDAS
POR ISOLADOS
CLÍNICOS DE STREPTOCOCCUS MUTANS
Tiago Taiete (Bolsista FAPESP), Rodolfo Alberto Pires
de Camargo, Regianne Umeko Kamiya (Coorientadora) e Prof. Dr. Reginaldo Bruno Gonçalves
(Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP,
UNICAMP
A maioria dos isolados clínicos de Streptococcus
mutans
é
capaz
de
sintetizar
substâncias
antimicrobianas
(bacteriocinas)
denominadas
mutacinas. Este fator de virulência pode ser essencial
na colonização e na prevalência da espécie mais
relacionada com o desenvolvimento da cárie dental,
principalmente em nichos de alta complexidade
ambiental e competitividade microbiana, como o
biofilme dental. Este projeto analisou a influência de
condições ambientais como estresse ácido, nutricional
e populacional, na produção e na atividade de
substâncias semelhantes às mutacinas in vitro, através
de métodos fenotípicos, empregando a técnica da
bacteriocinotipagem contra bactérias de interesse
médico e odontológico, determinação da concentração
inibitória mínima, e avaliação da atividade das
mutacinas sobre a formação de biofilme de
Streptococcus sanguinis e de Streptococcus mutans; e
métodos genotípicos empregando a técnica de RT-PCR
para avaliar a expressão das mutacinas nas diferentes
condições ambientais. Os resultados indicam que as
condições ambientais comumente descritas em um
biofilme cariogênico influenciam na produção e na
atividade das mutacinas, que podem ser importantes
candidatos para futuras aplicações nas áreas médicas
e biotecnológicas, além de representar vantagens
ecológicas à cepa produtora.
Streptococcus mutans - Biofilme dental - Mutacinas

B0299

ANÁLISE DA PRESENÇA DE MIOFIBROBLASTOS
NO
ESTROMA
DE
AMELOBLASTOMAS
E
AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DESTAS CÉLULAS
NAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-PATOLÓGICAS
DO TUMOR
Juliana Rodrigues Rozatto (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Ricardo Della Coletta (Orientador), Faculdade
de Odontologia - FOP, UNICAMP
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Miofibroblastos são células especializadas que exibem
um fenótipo com características de fibroblastos e de
células da musculatura lisa. A presença de
miofibroblastos no estroma de neoplasias tem sido
correlacionada com uma elevada taxa de progressão e
infiltração tumoral, contribuindo para um pior
prognóstico da doença. Ameloblastomas são tumores
odontogênicos benignos que demonstram um
comportamento local altamente infiltrativo e agressivo.
O objetivo deste estudo foi analisar a presença de
miofibroblastos em ameloblastomas sólidos e intraósseos e determinar se esta presença é associada com
características
clínico-patológicas
dos
tumores.
Reações de imunohistoquímica contra o marcador
específico de miofibroblastos, a isoforma alfa da actina
do músculo liso (α-SMA), foram realizadas em 57
ameloblastomas para identificação dos miofibroblastos.
Miofibroblastos foram encontrados no estroma, em
íntimo contado com as ilhas de células tumorais, de
~58% (n=33) dos ameloblastomas. Presença elevada
de miofibroblastos foi significantemente correlacionada
com ruptura da cortical óssea, uma característica que
tem sido considerada como um marcador prognóstico
desfavorável da agressividade dos ameloblastomas.
Em conclusão, nossos resultados sugerem que
presença abundante de miofibroblastos no estroma de
ameloblastomas pode estar associada a um
comportamento infiltrativo e agressivo do tumor.
Ameloblastoma - Miofibroblasto - Prognóstico

B0300

AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE ORAL DE
CRIANÇAS
QUE
PARTICIPARAM
DE
UM
PROGRAMA PREVENTIVO
Marina Ciarântola (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa.
Dra. Rosana de Fátima Possobon (Orientadora),
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP
A assistência odontológica a crianças em idade préescolar parece contribuir para a diminuição dos índices
de cárie durante a primeira infância. Este estudo tem
por objetivo verificar a condição de saúde oral
(presença de cárie e doença gengival) de crianças que
participaram do Programa de Atenção Precoce à Saúde
oferecido pelo Cepae-FOP–Unicamp, comparando com
crianças que não participaram deste Programa. A
amostra do grupo experimental foi composta por 20
crianças assistidas pelo Programa e que receberam
alta do Cepae no segundo semestre de 2003. O grupo
controle foi composto por crianças de mesma faixa
etária do grupo experimental (entre 10 e 11 anos), mas
que não vivenciaram a experiência desse tipo de
assistência. Dentre os resultados obtidos, observou-se
que no grupo experimental havia mais crianças livres
de cárie e de doença gengival do que no grupo
controle. Além disso, as crianças egressas do programa
preventivo apresentavam uma freqüência diária de
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escovação maior do que as crianças do grupo controle
e utilizavam mais o fio dental. Concluiu-se que
participar de um programa preventivo pode auxiliar na
redução das doenças bucais, por ser um estímulo à
realização de práticas domiciliares de higiene oral.
Prevenção - Adesão - Saúde oral

B0301

HÁBITOS DE SUCÇÃO ORAL EM BEBÊS: ANÁLISE
DA ADESÃO DAS MÃES A INFORMAÇÕES SOBRE
PREVENÇÃO
Tamires Caetano (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Rosana de Fátima Possobon (Orientadora), Faculdade
de Odontologia - FOP, UNICAMP
A Amamentação natural é fundamental para a
promoção e a proteção da saúde da díade mãelactente, além de suprir a necessidade de sucção do
bebê, evitando a necessidade de utilização de chupeta,
que pode levar ao desenvolvimento de quadros de
maloclusão. O Cepae-FOP-Unicamp oferece um
programa de incentivo ao aleitamento materno, que
inicia no período gestacional, por meio do qual
disponibiliza informações e auxílio prático que permitem
à mãe amamentar a criança, de forma exclusiva, até o
sexto mês de vida, sem introdução de bicos artificiais
(chupeta e mamadeira). O objetivo deste estudo foi
investigar se a intenção de aderir às informações
fornecidas pela equipe de profissionais no início da
participação da mãe no programa, ainda no período
gestacional, sobre uso de chupeta e mamadeira, se
converte em adesão real, constatada pela não
utilização destes utensílios ao sexto mês de vida do
bebê. Os dados foram coletados antes e após uma
palestra destinada à gestante e após o término da
participação da mãe no grupo de incentivo ao
aleitamento materno. Os resultados mostraram que,
apesar de a taxa de aceitação à informação oferecida
no POG para não utilizar chupeta ter sido maior do que
à informação para não utilizar mamadeira, a freqüência
de crianças que, aos seis meses de idade, utilizava
chupeta foi maior do que a freqüência de crianças que
utilizava mamadeira.
Adesão - Prevenção - Hábitos orais

B0302

INFLUÊNCIA DE MUTAÇÕES E POLIMORFISMOS
GENÉTICOS NA ESTRUTURA SECUNDÁRIA E
ESTIMATIVA DE ENTROPIA MÁXIMA EM SÍTIOS DE
M RNA “SPLICING” HUMANOS
Julia Helena Gimenes (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Sérgio Roberto Peres Line (Orientador), Faculdade
de Odontologia - FOP, UNICAMP
Durante o “splicing” (SPC) do pré-mRNA as regiões
correspondentes aos introns são removidas e os exons

unidos para formar o mRNA. Estima-se que 15% das
mutações pontuais que causam doenças genéticas
afetam o SPC. Este trabalho investigou alterações na
estrutura do pré-mRNA em mutações genéticas que
causam doenças em humanos, comparando com
polimorfismos, que não causam doenças. A
probabilidade de não pareamento (PU) de região de 6
pb flanqueando a região mutada/polimorfica foi obtida
(www.bioinf.uni-freiburg.de/Software/NIPU/)
de
61
mutações (www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php) e 61
polimorfismos (http://genome.ucsc.edu) de sítios
aceptores de SPC. Os valores de PU para os sítios
normais que do grupo mutações (mediana = 0,14)
foram maiores que os polimorfismos (mediana= 0,05),
(p=0,015,Mann Whitney). Houve uma diminuição nos
valores de PU em mutações e polimorfismos (normal X
mutado, p=0,03; ancestral X recente, p=0,03, teste
sinais). Conclui-se que mutações e polimorfismos
tendem a tornar o pré-mRNA mais pareado, e
comparando-se polimorfismos e mutações, estas
últimas ocorrem mais frequentemente em regiões não
pareadas.
Polimorfismos - Mutações - Intron

B0303

ASSOCIAÇÃO
ENTRE
REGIÕES
NÃOCODIFICANTES CONSERVADAS INTRÔNICAS DOS
GENES IGF1 DE MAMÍFEROS COM A MASSA
CORPORAL
Rafael Rocha Pacheco (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Sérgio Roberto Peres Line (Orientador), Faculdade
de Odontologia - FOP, UNICAMP
O IGF1 é um hormônio produzido no fígado que
promove o crescimento da cartilagem nos ossos
longos. No presente trabalho, pretendemos fazer
análise de seqüências não codificadoras conservadas
dos genes IGF1 presentes nas regiões intrônicas em
diversas espécies de mamíferos e correlacionar
variações na conservação destas seqüências com
diferenças de massa corporal em mamíferos. As
regiões intrônicas de 13 espécies de mamíferos foram
obtidas nos sites ensembl.org e genome.ucsc.edu. As
seqüências foram alinhadas, pelo programa ClustawW,
do pacote Bioedit, e as regiões conservadas foram
agrupadas e a similaridade foi quantificada utilizando-se
programa de distância filogenética “DNA Dist, Neighbor
phylogenetic tree”. Foi encontrada correlação linear
entre o logaritmo da massa corpórea e o tamanho do
intron 1 (r=-0,86, p=0,0006, Pearson), e correlação não
linear entre as distâncias filogenéticas das regiões
conservadas do intron 1 corrigidas pela normalização
com gene não relacionado (Pax9) e massa corpórea
(r=-0,85, p=0,002, Spearman). Os resultados sugerem
que seqüências contidas no intron 1 regulam a
expressão do gene IGF1.
IGF1 - Massa corporal - Gene
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B0304

AVALIAÇÃO DA DUREZA E DENSIDADE
POTÊNCIA DURANTE A FOTOATIVAÇÃO
COMPÓSITO ODONTOLÓGICO À BASE
SILORANO
Elcio Possetti Neto (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Simonides Consani (Orientador), Faculdade
Odontologia - FOP, UNICAMP

DE
DE
DE
Dr.
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Avaliar a diferença entre a dureza do topo e da base e
a densidade de potência em compósitos à base de
silorano (Silorane, 3M-ESPE) e Bis-GMA (Heliomolar,
Ivoclar-Vivadent), na cor A3. Ativação com luz
halógena (XL 2500) com exposição de 40 s. A potência
da fonte de luz foi verificada com o medidor de
potência Ophir 10A-V2-SH, a irradiância calculada
(780mW/cm2) e o espectro da fonte de luz registrado
no espectrômetro USB 2000. O ensaio de dureza
Knoop foi realizado 24 horas após da fotoativação, com
durômetro com carga de 50 g durante 15 s e calculada
a porcentagem da diferença de dureza da base e do
topo (PDD). Os discos de resina foram acoplados à
ponta do aparelho fotoativador para verificar a
irradiância e mudança no espectro de luz ao atravessar
as amostras. Os dados foram submetidos ao teste tstudent (5%). Para a PDD, o Silorane (25,84%)
apresentou valores estatísticos superiores ao
Heliomolar (12,85%). Não houve diferença estatística
entre
Silorane
(271,4mW/cm2)
e
Heliomolar
2
(272,7mW/cm ) para a irradiância que transpassou as
amostras. A irradiância que atingiu à base do
compósito com silorano (Silorane) não foi suficiente
para diminuir a dureza Knoop em comparação ao
compósito com Bis-GMA (Heliomolar).
Compósito - Dureza - Densidade de potência

Hospital das Clínicas
B0305

IMPACTO DO VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO NO
ÍNDICE DE VENTILAÇÃO
Elio Barbosa Belfiore (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa.
Dra. Adriana Gut Lopes Riccetto (Orientadora), Hospital
das Clínicas - HC, UNICAMP
As infecções respiratórias agudas virais são as doenças
mais comuns dos seres humanos; com impacto na
saúde pública, por sua distribuição mundial, facilidade
de disseminação e considerável mortalidade e
morbidade. Entre os lactentes, o Vírus Sincicial
Respiratório (VSR) é a principal causa de infecção de
trato
respiratório
inferior.
Em
países
em
desenvolvimento, estima-se que 0,5% a 2% de todas as
crianças com VSR são hospitalizadas; dessas, 7% a
102

21% desenvolvem insuficiência respiratória, e 0,5% a
1,5% destas podem evoluir para óbito. Em estudos
brasileiros, a infecção pelo VSR corresponde a 15,8% a
32,2% dos casos de infecção respiratória aguda baixa
em crianças. A apresentação mais comum da infecção
pelo VSR é a bronquiolite viral aguda (BVA), que pode
levar à insuficiência respiratória aguda e ventilação
pulmonar mecânica (VPM) em lactentes. Quando
ocorre tempo prolongado de VPM, aumenta a
incidência de complicações, como infecção intrahospitalar, trauma das vias aéreas superiores, estresse
ao indivíduo e aumento de custos. Há poucos estudos
na literatura analisando fatores ligados ao tempo de
VPM em lactentes com BVA. O Índice de Ventilação
(IV), fórmula que correlaciona Pressão Inspiratória e
Freqüência Respiratória fornecidas ao paciente e a
Pressão de CO2 no seu sangue arterial, tem sido
utilizado como fator prognóstico do tempo de VPM
destas crianças. Valores de IV acima de 37, estão
associados a maior tempo de VPM e complicações
decorrentes desta situação. Mais estudos sobre o valor
prognóstico do IV na BVA são importantes para sua
validação e uso na prática diária do médico intensivista.
Os objetivos do presente trabalho, são, portanto,
calcular o IV em lactentes de 0 a 12 meses,
hospitalizados por infecção respiratória baixa e
insuficiência respiratória aguda, com necessidade de
VPM e comparar o IV entre os grupos com e sem
infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório, quanto ao
tempo de VPM (em dias).
Virus sincicial respiratório - Índice de ventilação - Lactentes

B0306

ESTUDO DA PREVALÊNCIA DOS SINTOMAS DE
INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO EM
MULHERES FREQÜENTADORAS DE ACADEMIAS
DE GINÁSTICA
Maria Fernanda Brancalion (Bolsista PIBIC/CNPq),
Marina Raimondi, Ms. Ft. Maria Celina Fozzatti (Coorientadora) e Prof. Dr. Cássio Luís Zanettini Riccetto
(Orientador), Hospital das Clínicas - HC, UNICAMP
A incontinência urinária de esforço (IUE) é a perda
involuntária de urina que ocorre quando há aumento da
pressão abdominal. Nesse sentido, postula-se que o
aumento crônico da pressão abdominal pode contribuir
no processo fisiopatológico. Dessa forma, os exercícios
físicos de alto impacto e repetitivos podem representar
fator de risco.O objetivo principal desse estudo é
verificar qual a prevalência de IUE em mulheres
freqüentadoras de academia de ginástica na região de
Campinas. Assim, foi realizado estudo comparativo,
com base no questionário International Consultation on
Incontinence Questionnaire-Short Form (ICIQ-SF) que
foi aplicado em mulheres na faixa etária de 20 a 45
anos na região de Campinas, divididas em dois grupos.
Um grupo foi composto de 244 mulheres nuliparas
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freqüentadoras de academia de ginástica (GE) e outro
por 244 mulheres nuliparas que não fazem exercício
físico regularmente (GC) (a determinação do tamanho
da amostra foi realizada a partir de um estudo piloto
com 108 mulheres). Até o momento foram entrevistas
154 mulheres em busca da amostra, 117 do GE e 37 do
GC. A média do escore ICIQ-SF foi de 1.8(+/-3.78) no
GE e 1.78 (+/-3.09) no GC. A amostra estudada até o
momento não permite avaliar se há diferenças
significativas entre as populações. Essa informação
somente poderá ser verificada após a análise
estatística final, com a amostra completa. Para tanto,
devido ao tamanho amostral calculado, foi solicitada
prorrogação da bolsa visando sua conclusão.
Incontinência urinária - Atividades físicas - Prevalência

B0307

ESTUDO DA PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DA
SÍNDROME
DA
BEXIGA
HIPERATIVA
EM
MULHERES JOVENS NA CIDADE DE CAMPINAS
Marina Raimondi (Bolsista PIBIC/CNPq), Maria
Fernanda Brancalion, Ms. Ft. Maria Celina Fozzatti (coorientadora) e Prof. Dr. Cássio Luís Zanettini Riccetto
(Orientador), Hospital das Clínicas - HC, UNICAMP
Bexiga Hiperativa é definida como urgência urinaria,
podendo estar associada a outras manifestações
clínica. Devido a essa condição, muitas mulheres
jovens têm comprometimento na sua qualidade de vida,
causando limitações e desconforto. Por ter sido definida
recentemente, foram realizados poucos estudos
indicando sua prevalência e os impactos dela na
sociedade. O objetivo do projeto é identificar a
prevalência dos sintomas de BH em mulheres no
menacme na população de Campinas, SP. Para isso
será realizado um estudo epidemiológico, com base no
questionário International Consultation on Incontinence
Questionnaire – Overactive Bladder (ICIQ-OAB)
aplicado em mulheres na faixa etária de 20 a 45 anos.
A determinação do tamanho da amostra foi realizada
com assessoria do Setor de Estatística da Faculdade
de Ciências Médicas da Unicamp a partir de um estudo
piloto que envolveu 108 mulheres e, a partir de análise
baseada na média do Escore OAB, foi obtido o n de
1055 mulheres. O resultado parcial obtido com 199
entrevistas foi uma média de 2,93 de escore do
questionário de OAB, com desvio padrão de 3,65.
Devido ao tamanho amostral calculado, foi solicitada
prorrogação da bolsa visando sua conclusão,
possibilitando a obtenção do n previsto para a correta
análise dos resultados.
Bexiga hiperativa - Urgência urinária - Prevalencia
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ANÁLISE
CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA
E
LABORATORIAL DE CASOS DE ENDOCARDITE

INFECCIOSA EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Daniel Romano Zogbi (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Plínio Trabasso (Orientador), Hospital das Clínicas HC, UNICAMP
A endocardite infecciosa (EI) é uma doença com alta
morbidade e mortalidade. Os objetivos deste trabalho
são avaliar as características clínico-epidemiológicas e
laboratoriais, a letalidade e os fatores preditivos para o
óbito em pacientes com EI atendidos em um hospital
terciário de referência. Os critérios diagnósticos da EI
incluem além dos dados clínico-epidemiológicos, os
exames de hemocultura para identificação do agente
etiológico e ecocardiograma trans-esofágico para
evidenciar a presença de vegetação valvar. Serão
analisadas dados demográficos e clínicos, exames
laboratoriais, tratamento antibiótico utilizado, realização
de procedimento cirúrgico, duração do tratamento e
desfechos. Trata-se estudo descritivo, retrospectivo,
envolvendo pacientes atendidos no Hospital de Clínicas
da Unicamp entre janeiro de 2000 e dezembro de 2008
que contará com uma casuística final de 53 pacientes e
o levantamento incluirá: a análise dos fatores de risco,
as características clínico-laboratoriais de entrada e a
caracterização da evolução e dos desfechos dos
pacientes.
Endocardite - Análise - Hospital universitário
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B0309

REGENERAÇÃO NERVOSA PERIFÉRICA APÓS
ESMAGAMENTO
DO
NERVO
CIÁTICO
E
TRATAMENTO COM INTERFERON BETA
Luciana Politti Cartarozzi (Bolsista IC CNPq), Renata
Graciele Zanon e Prof. Dr. Alexandre Leite Rodrigues
de Oliveira (Orientador), Instituto de Biologia - IB,
UNICAMP
No sentido de melhor compreender a importância da
expressão de MHC I pelas células do Sistema Nervoso
Central, utilizamos uma citocina pró-inflamatória
indutora de MHC I, o interferon beta (IFN beta). O
esmagamento do nervo ciático foi utilizado, em
camundongos da linhagem C57BL/6J, como modelo de
lesão nervosa. O processo regenerativo axonal foi
estudado através de imunoistoquímica, morfometria e
contagem de fibras nervosas em degeneração e
regeneração e avaliação da recuperação motora
funcional. Através da análise imunoistoquímica, foi
possível comprovar que o tratamento, pré e pós lesão,
com IFN beta induz aumento significativo da expressão
do
MHC
classe
I
na
medula
espinhal.
Subseqüentemente, a estrutura do nervo foi observada
e comparada entre os grupos placebo e tratado com
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IFN beta. Contagem e parâmetros morfométricos
mostraram um maior número de axônios não
mielinizados, indicando maior brotamento axonal dos
neurônios de animais tratados. Tais resultados
caracterizam
uma
aceleração
do
processo
regenerativo, o qual foi confirmado pelos testes da
recuperação
motora
funcional.
Demonstramos,
portanto, que o aumento da expressão do MHC classe I
no microambiente do SNC após uma lesão periférica,
através do tratamento com IFN beta, resulta numa
aceleração da degeneração Walleriana bem como num
maior sucesso regenerativo.
Sistema nervoso - Regeneração - Plasticidade sináptica

B0310

MORFOLOGIA COMPARADA DAS BORBOLETAS
DO
GÊNERO
ACTINOTE
(HELICONIINAE:
ACRAEINI): FILOGENIA E DIVERSIFICAÇÃO DO
GÊNERO NA REGIÃO NEOTROPICAL
Eduardo de Proença Barbosa (Bolsista PIBIC/CNPq),
Ronaldo Bastos Francini (Co-orientador) e Prof. Dr.
André Victor Lucci Freitas (Orientador), Instituto de
Biologia - IB, UNICAMP
Borboletas
da
tribo
Acraeini
(Nymphalidae:
Heliconiinae) se distinguem por possuírem caracteres
únicos de venação das asas, genitálias masculina e
feminina e morfologia dos estágios imaturos. Dentro de
Acraeini, o gênero Actinote apresenta diversos
problemas de sistemática, incluindo definições e limites
de espécies, diferenciação local e desconhecimento de
sua filogenia. A única hipótese filogenética disponível
até o presente momento (não publicada) foi proposta
com base em apenas 17 espécies do sudeste brasileiro
e 58 caracteres morfológicos. Assim, o presente
trabalho teve por objetivo fazer uma análise dos
caracteres morfológicos de venação das asas e
também das genitálias das borboletas deste gênero, na
tentativa de se melhorar a compreensão das relações
filogenéticas entre as suas espécies. As análises
filogenéticas preliminares mostraram divergências em
relação ao estudo molecular realizado por SilvaBrandão et al. (2008), indicando que é preciso
aumentar o número de caracteres analisados e também
refinar os selecionados até o momento.
Actinote - Caracteres - Hipótese filogenética

B0311

UTILIZAÇÃO
DE
VINTE
MARCADORES
MICROSSATÉLITES
PARA
CARACTERIZAR
HÍBRIDOS
APOMÍTICOS
RESULTANTES
DE
CRUZAMENTO
ENTRE
TETRAPLÓIDES
APOMÍTICOS E SEXUAIS DIPLOÍDES PANICUM
MAXIMUM
Lorena Rodrigues Boaventura (Bolsista IC CNPq), Adna
Cristina B. de Sousa, Liana Junk e Profa. Dra. Anete
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Pereira de Souza (Orientadora), Instituto de Biologia IB, UNICAMP
No cenário brasileiro, Panicum maximum se destaca
como sendo a segunda espécie mais utilizada em
pastagens. O que justifica a importância de um
programa de melhoramento consolidado que vise à
obtenção de novas cultivares promissoras para
lançamento. Está espécie é de origem africana,
tetraplóide (2n=32 ou 36) e apomítica facultativa. Este
trabalho tem como objetivo caracterizar genótipos
híbridos resultantes do cruzamento de genitores
masculinos apomíticos e genitores femininos diplóides
sexuais
duplicados
através
de
marcadores
microssatélites visando selecionar genótipos superiores
do ponto de vista genético, para serem inseridos no
programa de melhoramento. O material vegetal foi
liofilizado, moído e o DNA extraído (Hoisington et al.
1994). Foram utilizados 20 microssatélites, os quais
foram genotipados em géis de poliacrilamida 6%. Para
avaliar a distância genética foi gerado um dendrograma
pelo método de agrupamento UPGMA usando o
coeficiente de Jaccard (NTSYS-PC 2.1). O número de
alelos/locus variou de 3 a 12. Nota-se a formação dos
genótipos em cinco grandes grupos. Vários indivíduos
de uma mesma família foram agrupados juntos, porém
a utilização de mais marcadores pode organizar ainda
melhor estas famílias. A partir desses resultados, foi
possível constatar a eficiência dos marcadores
microssatélites para determinar o polimorfismo e a
diversidade genética dentro da espécie, o que poderá
auxiliar na seleção de genótipos superiores para serem
introduzidos no programa de melhoramento.
Marcador molecular - Forrageiras - Diversidade

B0312

PROPRIEDADES MECÂNICAS RELACIONADAS
COM BIRREFRINGÊNCIAS EM FIOS DE NYLON E
FIBRAS DE COLÁGENO: ENSAIO COMPARATIVO
Felipe Thadeu Tolentino (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Benedicto de Campos Vidal (Orientador),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Análises da birrefringência de polímeros têm sido
usadas como fonte de informação organizacional
desses materiais, estabelecendo relações com
propriedades mecânicas. Neste trabalho, foram
utilizados fios de Nylon para pesca e fibras de colágeno
de tendão caudal de rato. Os materiais foram
submetidos a esforço mecânico e separados em grupos
com diferentes parâmetros de teste; fragmentos dos
materiais foram analisados em microscópio de luz
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polarizada para quantificação da birrefringência em
função do esforço mecânico exercido sobre as fibras.
Os valores obtidos de intensidade de brilho foram
analisados com base em resumos estatísticos e
histogramas das distribuições de pixels das imagens. A
birrefringência dos materiais aumentou com o esforço
mecânico, como previsto. Nos fios de Nylon, o aumento
foi pequeno, provavelmente devido ao tratamento
mecânico prévio que a linha sofre durante o processo
de fabricação. O aumento da birrefringência nas fibras
de colágeno foi proporcionalmente maior. O Nylon, em
comparação com o colágeno, apresentou pequena
variabilidade na distribuição dos valores de
birrefringência, pois o fio tem uma supra-montagem
relativamente mais homogênea e paralela, das cadeias
moleculares, que a do colágeno, já que neste último
ocorre um entrecruzamento de fibrilas na supraorganização da fibra.
Propriedade anisotrópica - Polímeros - Colágeno

B0313

MECANISMOS PERIFÉRICOS ENVOLVIDOS NA
AÇÃO ANTINOCICEPTIVA DA DIPIRONA
Cybele Ribeiro Moura (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Carlos Amilcar Parada (Orientador), Instituto de
Biologia - IB, UNICAMP
Introdução: A dor é transmitida por dois tipos de fibras
periféricas, A-delta e tipo C. O efeito de analgésico da
dipirona envolve a abertura de canais de potássio
ativados por ATP (K-ATP) que provavelmente
hiperpolariza a fibra periférica, reduzindo a transmissão
da sensação dolorosa. O objetivo é verificar se a
dipirona altera a propagação do impulso na fibra C.
Material e Métodos: Neste estudo foram utilizados ratos
machos Wistar (180 – 220g) e após os mesmos terem
recebido seus respectivos tratamentos, receberam uma
injeção intraplantar de capsaicina, em doses capazes
de induzir apenas nocicepção nas fibras C por ativarem
receptores TRPV1, e foram submetidos ao teste de
contagem de “flinches”. Resultados: Os ratos foram prétratados com dipirona (80, 160 e 800 µg/pata) e
dipirona 800 µg/pata contralateral (ctl), 10 minutos
antes da administração intraplantar (ipl) de capsaicina
(10 µg/pata). A nocicepção foi avaliada durante 20 min.
onde o número de “flinches” foi quantificado após a
administração ipl de capsaicina. A dose de 800 µg de
dipirona foi capaz de inibir a nocicepção em torno de
52%. O possível efeito sistêmico da dipirona foi
descartado através da administração de 800 μg da
mesma, na pata ctl. Conclusão: Deste modo, pode-se
concluir que a dipirona possui ação antinociceptiva nas
fibras C, o que pode colaborar, pelo menos em parte,
com seu efeito analgésico local.
Dipirona - Nocicepção - Fibras C

B0314

MECANISMOS PERIFÉRICOS ENVOLVIDOS NA
AÇÃO ANTI-HIPERALGÉSICA DA DIPIRONA
Larissa
Elizabeth
Cordeiro
Dantas
(Bolsista
PIBIC/CNPq), Dionéia Araldi e Prof. Dr. Carlos Amilcar
Parada (Orientador), Instituto de Biologia - IB,
UNICAMP
Introdução: A dipirona age no tecido periférico
induzindo analgesia através de um mecanismo
semelhante aos opióides, sua ação anti-hiperalgésica
seria a de reverter a sensibilização dos neurônios
aferentes primários, através da inibição da atividade da
adenilciclase e ativação da via L-argenina-NO-GMPc, a
qual induz a abertura dos canais de potássio ATP
sensíveis (K-ATP) os quais são mais comumente
encontrados em membranas mitocondriais. Material e
Métodos: Neste estudo foram utilizados ratos machos
Wistar (150 a 250 g), os quais foram submetidos a um
teste mecânico para quantificação do limiar da
hiperalgesia, von Frey Eletrônico. Resultados: O prétratamento (30 min) por via intraplantar (i.pl., pata
direita traseira) com dipirona (60, 90 e 180 µg) foi capaz
de inibir, de maneira dose-dependente, a hiperalgesia
mecânica induzida pela Prostaglandina-E2 (PGE2; 100
µg/50 µL) e avaliada na 3 hora após a sua
administração i.pl. A dipirona na dose de 180 µg foi
administrada na pata contralateral (cl.) dos ratos para
descartar o possível efeito sistêmico da dipirona 30 min.
antes, e depois receberam uma injeção de PGE2.
Conclusão: Os resultados parciais confirmam a ação
anti-hiperalgésica local da dipirona, porém será
investigado a participação dos K-ATP mitocondriais
neste processo.
Dipirona - Hiperalgesia - Mitocôndria

B0315

AFERIÇÃO DA SENSIBILIDADE DO LABEX-TEST E
ALTERAÇÕES
DOS
PARÂMETROS
VENTILATÓRIOS DE ATLETAS SUBMETIDOS A 10
SEMANAS DE TREINAMENTO SISTEMATIZADO
Rafael Alkmin Reis (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Denise Vaz de Macedo (Orientadora), Instituto de
Biologia - IB, UNICAMP
Uma das capacidades físicas relevantes para um
rendimento de alto nível em esportes acíclicos, é a
habilidade de promover repetidamente ações de
máxima intensidade. O presente projeto tem como
objetivo utilizar uma nova metodologia de avaliação
desta capacidade, intitulada LABEX-TEST (LT), e aferir
a sensibilidade deste protocolo, frente às possíveis
alterações nos parâmetros ventilatórios de atletas
submetidos a 10 semanas de treinamento. Além do LT,
foi realizado um teste de esforço máximo em esteira,
acoplada a um analisador de gases, para mensurar os
parâmetros ventilatórios máximos e sub-máximos
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necessários. Ambos os testes foram executados antes
e após o treinamento, com a participação de 10
jogadores de futebol categoria sub 18. Variáveis
oriundas do LT como, velocidade média em 30 metros
e coeficiente angular desta velocidade em função dos
tiros realizados, apresentaram alterações de 7,34±0,30
para 7,66±0,33 m/seg e -0,23±0,09 para -0,29±0,09
m/seg, respectivamente. Já a velocidade de limiar
ventilatório aumentou de 11,5±1,3 para 12,6±1,0 km/h.
Estes resultados, preliminares, são provenientes de
apenas seis meses de bolsa, interrompida em virtude
de conclusão do curso. Contudo, é necessário ampliar
a amostra e aumentar a segurança estatística dos
dados afim de concluir sobre a sensibilidade do LT.
Sprints repetitivos - Metabolismo anaeróbio - Parâmetros ventilatórios

B0316

PAPEL DA ANGIOTENSINA II NA REATIVIDADE
VASCULAR E NA EXPRESSÃO DE ENOS EM
CAMUNDONDOS LDLR-/- DISLIPIDÊMICOS OU NÃO
Carolina Tognetta Minozzi (Bolsista PIBIC/CNPq),
Amarylis C. B. A. Wanschel, Marta H. Krieger e Profa.
Dra. Dora Maria Grassi-Kassisse (Orientadora), Instituto
de Biologia - IB, UNICAMP
Objetivos: Reatividade vascular em aorta isolada e
expressão de e-NOS em ventrículo esquerdo de
camundongos sob diferentes tratamentos. Métodos e
Resultados: Camundongos C57BL6, LDLr-/- (CT) ou
não (WT), dislipidêmicos (HC) ou não, tratados ou não
durante 15 dias com Losartan (120 mg/L - CEEA/IB –
Unicamp, 1270-1). Após todos os tratamentos a aorta
foi isolada, preparada em anéis (2 mm) e mantida em
cuba (Zanichelli, et al., 2007, adaptado para
camundongos). A contração com fenilefrina foi
significativamente maior somente em anéis isolados de
camundongos HC, quando comparado ao CT e WT. O
tratamento L levou a um aumento significativo na
resposta contrátil dos anéis isolados de WT, e cancelou
a diferença de tônus apresentada pelos anéis isolados
dos camundongos HC. O tratamento com L
potencializou o relaxamento induzido pela Ach em WT
e CT, entretanto inibiu significativamente a resposta
relaxante à ACh no grupo HC. O ventrículo esquerdo de
CT apresentou uma expressão significativamente maior
de eNOS. O tratamento L aumentou significativamente
a expressão de e-NOS apenas no grupo WT sem
alterar os demais. Concluímos que a AII está envolvida
na reatividade vascular de anéis de aorta dos diferentes
grupos estudados e só altera a expressão de e-NOS de
camundongos WT.
Camundongos - Reatividade vascular - Angiotensina II
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ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DE CORTISOL
SALIVAR EM SUJEITOS SUBMETIDOS AO YOGA
Janir Coutinho Batista (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Dora Maria Grassi-Kassisse (Orientadora), Instituto
de Biologia - IB, UNICAMP
O objetivo foi avaliar a concentração salivar de cortisol
e quantificar o índice de estresse percebido em
indivíduos saudáveis antes e após um programa de
Yoga. Participaram da pesquisa 10 indivíduos, cinco
homens e cinco mulheres que realizaram duas sessões
semanais de 1 h de Yoga. As amostras foram
coletadas, antes e após seis semanas de prática, em
horários pré-definidos. Os voluntários, nos dias de
coleta, também responderam ao Questionário de
Estresse Percebido (QEP). Para a análise estatística
utilizou-se o teste de Wilcoxon pareado por se tratarem
de dados da mesma pessoa, sendo P<0,05. Ao longo
de seis semanas o Yoga induziu um aumento
significativo nas médias diárias dos valores de cortisol
salivar (1ª semana: 0,44 ± 0,15 ug/dL vs. 6ª semana:
0,70 ± 0,27 ug/dL, p<0,0001). No dia sem a prática
ocorreu diminuição significativa na média diária da
concentração salivar de cortisol obtida da população
masculina (1ª. semana: 0,31+0,06 ug/dL vs 6ª semana:
ug/dL,
p<0,0057),
sem
alterações
0,20+0,16
significativas na população geral. Os escores obtidos
com o QEP demonstram uma redução significativa da
sensação de estresse (antes 0,51+0,12 vs após:
0,45+0,10, p<0,0001.Estes resultados nos permite
sugerir que o Yoga mobiliza uma resposta fisiológica na
secreção de cortisol levando o indivíduo a se sentir bem
e disposto para enfrentar as situações cotidianas eustresse.
Humanos - Estresse - Yoga

B0318

ANÁLISE DO ÍNDICE DE ESTRESSE EM
FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA
SUBMETIDOS OU NÃO A GINÁSTICA LABORAL
Patrícia Tase Ricardo (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Dora Maria Grassi-Kassisse (Orientadora),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Objetivos: O presente estudo teve como finalidade
analisar o índice de estresse dos funcionários do
Instituto de Biologia submetidos ou não a ginástica
laboral. Métodos e Resultados: Isso foi feito utilizandose um Questionário de Estresse Percebido (QEP) para
a avaliação psicológica do estresse bem como a coleta
de saliva para avaliar a concentração de cortisol (que
não será apresentada neste resumo), o hormônio do
estresse, como indicativo do grau de estresse do
indivíduo. Os voluntários foram divididos em dois
grupos: um com funcionários que participavam do
programa de ginástica laboral e outro com funcionários
os quais não participavam. Sendo assim, constatou-se
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que o índice de estresse percebido, obtido pelo QEP,
para o grupo da ginástica laboral (GL, n=3) no dia de
atividade com GL, no dia de atividade sem GL (n=4) e
no dia de descanso, respectivamente, foi de 0,53+0,17;
0,47+0,17 e 0,49+0,13. Já para o grupo o qual não
participou da ginástica os valores de 2 dias de atividade
e do dia de descanso foram, respectivamente,
0,46+0,07; 042+0,10 e 0,34+0,06. Esses valores foram
expressos na média e erro padrão da média e não
apresentam diferença significativa. Dos resultados
obtidos até o momento não observamos diferenças nos
valores de QEP significativas com os voluntários
estudados.
Humanos - Estresse - Ginastica laboral
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ANÁLISE MORFOLÓGICA DOS MÚSCULOS TIBIAL
ANTERIOR, ESTERNOMASTÓIDE E DIAFRAGMA DE
CAMUNDONGOS MDX TRATADOS COM ÁCIDO
ASCÓRBICO: COMPARAÇÃO ENTRE AS VIAS DE
ADMINISTRAÇÃO ORAL, INTRAPERITONIAL E
INTRAMUSCULAR
Jean Hideki Shiratori (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Elaine Minatel (Orientadora), Instituto de Biologia IB, UNICAMP
Peroxidação lípidica causada pelo aumento de
espécies reativas de oxigênio, no período que antecede
o início da degeneração muscular no camundongo mdx,
sugere que o estresse oxidativo pode ser um dos
mecanismos primários da degeneração muscular
distrófica. No presente trabalho verificamos se o
tratamento com ácido ascórbico (AA) antes que se
iniciem os ciclos de degeneração/regeneração, diminui
a mionecrose em camundongos mdx e qual via de
administração oral (O), intramuscular (IM) ou
intraperitoneal (IP) é mais indicada para o tratamento.
Camundongos mdx, com 14 dias de vida receberam por
gavagem; injeção IM e/ou injeção IP doses diárias de
200 mg/kg de AA por 14 dias. Mdx controle (CTRL)
receberam salina pelas mesmas vias e período. Foram
quantificadas fibras em necrose (azul de Evans) e fibras
regeneradas indicadas pela presença de núcleo central
(HE) em cortes congelados dos músculos Tibial
Anterior (TA), Esternomastóide (STN) e Diafragma
(DIA). Observamos diminuição significativa (p<0,05) na
porcentagem de fibras positivas ao azul de Evans
(tratado: 0,49±0,91%; CTRL: 3,19±1,48%) e aumento
na porcentagem de fibras com núcleo periférico
(tratado: 98,66±1,05%; CTRL: 95,25±1,79%) no
músculo DIA dos camundongos mdx tratados com AA
por via oral quando comparado ao controle. Os
resultados sugerem que o tratamento precoce dos
camundongos mdx com AA, por via oral, diminuiu a
mionecrose no músculo DIA.
Camundongos mdx - Regeneração muscular - Antioxidante
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ANÁLISE MORFOLÓGICA DO MÚSCULO TIBIAL
ANTERIOR DE CAMUNDONGOS MDX TRATADOS
COM ÁCIDO ASCÓRBICO E SUBMETIDOS AO
EXERCÍCIO
Mirella Moura Zanqueta (Bolsista PIBIC/CNPq), Aline
Cristine Franzatto, Ariane Binotto, Adriana Pertille (Coorientadora) e Profa. Dra. Elaine Minatel (Orientadora),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Verificamos se o tratamento com o antioxidante ácido
ascórbico (AA) diminui a degeneração muscular em
camundongos mdx, modelo experimental da distrofia
muscular de Duchenne, submetidos ao exercício.
Camundongos mdx adultos foram divididos em 4
grupos experimentais: mdx sedentário (S), mdx
sedentário + AA (S+AA), mdx exercício (E) e mdx
exercício + AA (E+AA). Na análise morfológica foram
quantificadas fibras em necrose (evidenciadas pelo
marcador azul de Evans), fibras regeneradas indicadas
pela presença de núcleo central e áreas de
inflamação/regeneração (Infl/Reg) e regeneração
(coradas com HE) em cortes congelados do músculo
Tibial Anterior (TA). Também foi avaliada a medida de
força dos animais. Observamos aumento significativo
na % da área de Infl/Reg (mdx E: 4,97±1,37%; mdx S:
1,72±0,38%) e na % de fibras com núcleo central (mdx
E: 13,64±1,14%; mdx S: 9,48±3,41%) no grupo mdx E
em relação ao grupo mdx S. O tratamento com AA
diminuiu a % de fibras com núcleo central (mdx EAA
4,77±2,68%; mdx E 13,64±1,14%) no grupo mdx E+AA
em relação ao grupo mdx E. Os demais dados
analisados não apresentaram diferença significativa
entre os grupos experimentais.
Camundongo mdx - Regeneração muscular - Exercício
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CONTRIBUIÇÃO DE MACACOS-PREGO (CEBUS
SUBGÊNERO SAPAJUS) NA DISPERSÃO DE
SEMENTES
E
RESTAURAÇÃO
DE
ÁREAS
DEGRADADAS
Ligia Gibbin dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Eleonore Zulnara Freire Setz (Orientadora),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Em programas de revegetação de ambientes
degradados devem ser consideradas as relações entre
plantas e animais. Por serem frugívoros, curiosos e
apresentarem percursos diários longos, os macacosprego podem auxiliar na dispersão de sementes. Neste
trabalho, investigamos se o consumo de frutos ajuda na
germinação das sementes, e se os macacos utilizam ou
não plataformas com frutos, cujo consumo permitiria o
enriquecimento vegetal. Registramos o tempo para os
macacos localizarem plataformas, reabastecidas
durante dez dias, em quatro locais da Reserva da Mata
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de Santa Genebra e determinamos a taxa de
germinação das sementes (n=991) de frutos silvestres
oferecidos no Zoológico do Bosque dos Jequitibás. As
taxas de germinação de duas espécies de Cecropia
aumentaram, enquanto a de Inga, diminuiu. As outras
dez espécies não mostraram diferenças significativas
em relação ao controle (sementes dos frutos não
oferecidos). Uma plataforma foi imediatamente visitada,
enquanto outra não foi localizada pelos macacos. O
monitoramento com armadilha fotográfica não foi
conclusivo para as outras plataformas. Mesmo que os
macacos não ajudem a germinação, a remoção e
adubação beneficiam a planta. Para aumentar a
eficácia na recomposição, é interessante conhecer as
rotas dos macacos e nelas colocar as plataformas.
Macaco-prego - Restauração - Dispersão de sementes
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ESTUDOS CROMOSSÔMICOS EM ESPÉCIES
ARBUSTIVO-ARBÓREAS
DA
VEGETAÇÃO
REMANESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, SP
Clara Mascarenhas Pasqual Piccinini (Bolsista IC
CNPq) e Profa. Dra. Eliana Regina Forni Martins
(Orientadora), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Este trabalho objetivou a caracterização cariotípica de
espécies arbustivo-arbóreas dos fragmentos de
vegetação do município de Campinas e envolveu
treinamento
em
Citogenética
(contagem
e
caracterização morfológica de cromossomos) e
Taxonomia (identificação das espécies coletadas). Até
o presente momento realizamos a contagem
cromossômica de nove espécies pertencentes a quatro
famílias diferentes (Leguminosae, Bombacaceae,
Bignoniaceae e Cochlospermaceae ). Números
cromossômicos variaram de 2n = 24 (Senna siamea) a
2n = ca. 98 (Pseudobombax longifolium), e todas as
espécies
contadas apresentaram cromossomos
relativamente pequenos, dificultando a caracterização
cariotípica. Obtivemos contagens inéditas para duas
Leguminosae: Abarema sp (subfam. Mimosoideae) e
Senna siamea (subfam. Caesalpinoideae), que
apresentaram 2n = 26 e 28, respectivamente.
Coletamos material testemunho das espécies
estudadas, para ser incorporado ao Herbário UEC
(Unicamp). Outras espécies já tiveram o estudo
iniciado. Para fins de estudos com cromossomos
meióticos, coletamos botões florais de duas espécies
anteriormente
estudadas
(Abarema
sp
e
Cochlospermum sp) e de uma nova espécie de
Bombacaceae (Ceiba erianthos). Sementes de outras
duas espécies estão na câmara de germinação, sendo
uma Boraginaceae (Cordia sp) e uma Winteraceae
(Drimys
brasiliensis).
Aguardamos
a
próxima
frutificação das espécies estudadas para obtenção de
estudos cromossômicos mais detalhados, e buscamos
incorporar novas espécies.
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PREPARO
E
CARACTERIZAÇÃO
DE
NANOPARTÍCULAS
DE
POLI-LACTÍDEO-COGLICOLÍDEO CONTENDO ANESTÉSICOS LOCAIS
Elisa Malvina Bufolo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Eneida de Paula (Orientadora), Instituto de
Biologia - IB, UNICAMP
Anestésicos locais (AL) são moléculas anfifílicas que
ligam-se reversivelmente à membranas excitáveis,
impedindo a propagação do estímulo nervoso. Um AL
ideal deve possuir longa duração de ação e baixa
toxicidade. Uma das maneiras de prolongar a duração e
diminuir a toxicidade de fármacos é através do uso de
sistemas de liberação nanoparticulados. Os sistemas
de liberação de fármacos são capazes de
compartimentalizar a substância ativa e direcioná-la a
sítios ativos específicos, além de modular a velocidade
de liberação, sem alterar a estrutura química da
molécula transportada. Este projeto visou preparar e
caracterizar um novo sistema de liberação sustentada,
utilizando nanopartículas compostas pelo polímero polilactídeo-co-glicolídeo (PLGA 50:50), para dois A L :
bupivacaína e dibucaína, a fim de melhorar as
propriedades farmacológicas destes compostos,
objetivando futura aplicação clínica. As nanopartículas
foram preparadas de acordo protocolo pré-estabelecido
no laboratório para encapsulação de bupivacaína e as
nanopartículas obtidas foram caracterizadas por meio
de medidas de pH, potencial zeta, tamanho e
polidispersão, taxa de associação, ensaios de liberação
in vitro, além de testes de citotoxicidade in vitro.
Anestésicos locais - Nanopartículas - Drug-delivery
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PREPARO E CARACTERIZAÇÃO DE FORMULAÇÃO
PARA LIBERAÇÃO SUSTENTADA DE ARTICAÍNA
Thaís Franco de Souza (Bolsista FAPESP) e Profa.
Dra. Eneida de Paula (Orientadora), Instituto de
Biologia - IB, UNICAMP
Com o objetivo de melhorar as propriedades
farmacológicas de anestésicos locais de uso
consagrado, sistemas de liberação prolongada (drugdelivery) têm sido desenvolvidos, dentre os quais
destaca-se os que usam lipossomas como carreador.
Lipossomas são vesículas de bicamadas lipídicas
formadas por compostos anfifílicos como lipídeos
naturais ou sintéticos, que mimetizam membranas
biológicas. Nesse trabalho analisamos algumas
propriedades físico-químicas da Articaína (ATC), um
anestésico local com anel tiofênico pertencente à
família das amino-amidas, objetivando o preparo de
sistemas de liberação sustentada para este fármaco,
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usando lipossomas preparados com fosfatidilcolina de
ovo (EPC). O desenvolvimento da formulação
lipossomal teve o intuito de melhorar o efeito
terapêutico da ATC, seja pela diminuição da
concentração clínica (4%) necessária ao bloqueio
nervoso, seja pela proteção à hidrólise plasmática do
ativo. Serão apresentados resultados referentes a
caracterização da formulação lipossomal (teste de
liberação in vitro, tamanho das partículas e estudo da
interação fármaco/membrana por RMN) além de testes
de toxicidade in vitro (em cultura de células e testes de
hemólise) e testes de (avaliação do potencial
antinociceptivo), in vivo.
Articaína - Lipossomas - Drug delivery
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ANÁLISE DOS MECANISMOS DE AÇÃO DA
POTENCIALIZAÇÃO
DA
OXIGENAÇÃO
HIPERBÁRICA
(HBO)
NO
TRATAMENTO
ANTIMALÁRICO COM CLOROQUINA NAS FORMAS
SANGÜÍNEAS DE PLASMODIUM SP
Marcele Fontenelle Bastos (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Fabio Trindade Maranhão Costa (Orientador),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
A malária é a principal doença parasitária do mundo
devido principalmente ao surgimento de cepas de
parasitas resistentes às drogas convencionalmente
utilizadas, em particular a cloroquina (CQ). Estudos
mostram que espécies reativas de oxigênio são
fundamentais para a eliminação de eritrócitos
infectados por Plasmodium sp. tanto em humanos
quanto em modelo experimental. De fato, muitos
antimaláricos clinicamente utilizados atuam, em parte,
aumentando o estresse oxidativo no parasita; e vários
antibióticos, fungicidas e drogas antiparasitárias têm
atividade aumentada em ambiente hiperóxico e
hiperbárico (HBO). Resultados previamente obtidos em
nosso laboratório indicam uma redução da carga
parasitária
em
camundongos
infectados
com
Plasmodium e tratados com HBO e CQ, em relação aos
animais tratados apenas com CQ. Sendo assim, neste
estudo analisamos o efeito anti-plasmodial da CQ in
vitro, em associação ao tratamento com HBO. Nesse
sentido, não foi observada uma diferença na inibição do
crescimento parasitário entre as formas sanguíneas de
P. falciparum tratadas com CQ e expostas ou não a
HBO. O motivo para tal discrepância in vitro, bem como
os mecanismos de ação envolvidos no processo de
potencialização da CQ pela HBO in vivo permanece por
ser elucidado.
Oxigenação hiperbárica (HBO) - Antimalárico - Plasmodium sp
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EFEITO
DE
EXTRATOS
BRUTOS
ALTERNANTHERA
MARITIMA
SOBRE

DE
A

BIOENERGÉTICA
MITOCONDRIAL
DE
TRYPANOSOMA CRUZI
Débora de Carvalho Fabretti (Bolsista SAE/UNICAMP),
Thiago Miranda da Silva, Marcos José Salvador e
Profa. Dra. Fernanda Ramos Gadelha (Orientadora),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
A doença de Chagas possui alta prevalência na
América latina e não há um tratamento eficiente. A
grande biodiversidade da flora brasileira pode ser
explorada para o desenvolvimento de novos
fitoterápicos. Alternanthera maritima pertence à família
Amaranthaceae, que possui muitas espécies com
importância alimentícia e medicinal. O objetivo deste
trabalho foi analisar os efeitos de extratos de A.
maritima provenientes de raízes (AMRE e AMRH) e
partes aéreas (AMPAE e AMPAH) na bioenergética
mitocondrial da cepa Y de T. cruzi. Uma vez
determinados as IC50 (AMPAE: 3,42; AMPAH: 0,83;
AMRH: 1,67 e AMRE: 10,34 mg.mL-1), os experimentos
foram feitos com as células incubadas na presença de
concentrações sub-letais, exceto para AMRE. Não
houve diferenças significativas no consumo de oxigênio
nas células tratadas com os extratos (~0.40 ± 0,05
nmoles O2 consumidos / min / 107 células). Observouse um menor controle respiratório nas células tratadas
(1.56 ± 0.09, 1.62 ± 0.17 e 1.58 ± 0.14 para AMRH,
AMPAE e AMPAH, respectivamente), em relação ao
controle (2.0 ± 0.22), além de um menor potencial de
membrana mitocondrial (). Adição direta de AMRH
levou ao colapso do , apesar dos outros extratos não
mostrarem efeitos. Experimentos posteriores estão em
andamento para elucidar o mecanismo de ação destes
extratos. Financiado por PIBIC-CNPq, CAPES e
FAPESP.
Trypanosoma cruzi - Produtos naturais - Bioenergética mitocondrial
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ESTUDO DOS EFEITOS DA VIOLACEÍNA EM
EPIMASTIGOTAS DE TRYPANOSSOMA CRUZI
Thays Castelhano de Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Fernanda Ramos Gadelha (Orientadora),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
A violaceína é um metabólito secundário da bactéria
Chromobacterium
violaceum
com
comprovada
atividade antiviral, antibiótica, anti-tumoral e antitripanossomatídea. Acredita-se que o mecanismo de
ação deste composto esteja relacionado às vias
bioenergéticas celulares, porém isto não está muito
bem descrito na literatura. Tendo isto em vista, este
projeto teve por objetivo estudar os efeitos da
violaceína na bioenergética celular e na produção de
espécies reativas de oxigênio (EROs) em epimastigotas
de Trypanossoma cruzi. A violaceína foi obtida
conforme descrito anteriormente (Rettori, D. and Durán
N., World Journal of Microbiology & Biotechnology 14,
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685-688). A concentração que inibe 50% da
proliferação (IC50) foi de 30M. Nos experimentos
utilizou-se uma concentração sub-letal (15M),
adicionando-se o composto nas células sem incubação
no momento dos experimentos, onde observou-se os
resultados mais pronunciados. Em relação ao consumo
de oxigênio, não houve diferença significativa na
respiração com succinato, mas observou-se uma queda
de 37% no controle respiratório na presença de
violaceína. A análise dos efeitos da violaceína na
produção de EROs e no potencial de membrana
mitocondrial estão sendo realizados.
Trypanosoma cruzi - Violaceína - Bioenergética mitocondrial

B0328

VARIAÇÃO
ESPACIAL
E
TEMPORAL
DE
ANFÍPODES DO GÊNERO HYALE ASSOCIADOS À
ALGA PARDA SARGASSUM SP EM AMBIENTES
SUJEITOS
À
CONTAMINAÇÃO
DE
HIDROCARBONETOS DE PETRÓLEO
Carlos Yoshiyuki Agena (Bolsista PIBIC/CNPq), Silvana
Gomes Leite Siqueira e Profa. Dra. Fosca Pedini
Pereira Leite (Orientadora), Instituto de Biologia - IB,
UNICAMP
Na região do Canal de São Sebastião, litoral norte do
estado de São Paulo, estão localizados os terminais de
descarga de petróleo, gerando graves impactos
ambientais. Diante deste problema, pretende-se avaliar
a ocorrência e os efeitos biológicos de hidrocarbonetos
em comunidades de anfípodes gamarídeos do gênero
Hyale associados à alga parda Sargassum, visando
observar
diferenças na estrutura populacional e
reprodutiva de suas populações, segundo variações
sazonais e espaciais. Neste sentido, foram amostradas
duas áreas, durante um ano, em diferentes distâncias
do porto de São Sebastião, onde estão os terminais de
descarga,
e
diferentes
concentrações
de
hidrocarbonetos. Foram amostradas as algas da Praia
Preta, mais próxima ao porto, apresentando maiores
teores de hidrocarbonetos que a Praia Brava, mais
distante. Os indivíduos de Hyale nigra, a espécie
dominante, foram separados por sexo e nível etário,
contados e medidos. Os machos apresentaram maior
tamanho, diferença que pode ser atribuída ao elevado
investimento energético das fêmeas na reprodução. A
proporção sexual apresentou pequena variação, que
pode ser explicada por aspectos reprodutivos da
espécie, taxa de mortalidade, entre outros fatores.
Obteve-se uma relação positiva entre o comprimento
das fêmeas ovígeras e o número de ovos, corroborando
estudos anteriores.
Hidrocarbonetos - Sargassum - Anfípodes
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VARIAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DOS GRUPOS
TRÓFICOS DOS ISÓPODES ASSOCIADOS À ALGA
PARDA SARGASSUM EM AMBIENTES SUJEITOS A
CONTAMINAÇÕES DE HIDROCARBONETOS DE
PETRÓLEO
Laryssa Fanny Galantini Pires (Bolsista FAPESP) e
Profa. Dra. Fosca Pedini Pereira Leite (Orientadora),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
O litoral norte do Estado de São Paulo tem sido uma
das áreas mais afetadas pela poluição por petróleo
havendo a
indicação
de
contaminação por
hidrocarbonetos. Diante disso, pretende-se avaliar a
ocorrência e os efeitos ecológicos de hidrocarbonetos
em comunidades fitais especialmente sobre as
assembléias de isópodes. Para tanto, foram
amostradas algas do gênero Sargassum em quatro
pontos do canal de São Sebastião, com diferenças na
contaminação por hidrocarbonetos, situadas em
diferentes distâncias do Duto e Terminais Centro Sul
(DTCS). Para avaliar a estrutura das taxocenoses, a
composição e a diversidade dos isópodes, foram
triados até o presente, amostras de duas estações do
ano, obtendo-se um total de 6.429 indivíduos com
6.044 no outono e 389 no inverno. Até o presente
momento,todos os pontos das coletas foram
analisados, havendo predominância numérica de
Janaira gracilis, da Sub-Ordem Asellota, observando-se
ainda a presença de espécies das famílias
Sphaeromatidae e Anthuridae ainda não identificadas.
No outono o maior número de indivíduos foi obtido no
ponto da Praia do Sino, e no inverno, no ponto do
Costão da Prainha. Pretende-se dar continuidade ao
projeto com a identificação de todas as espécies e
avaliar a taxocenose dos isópodes de acordo com seus
hábitos de vida, especialmente com o modo de
alimentação.
Isópodes - Contaminação - Hidrocarbonetos
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ESTRUTURA POPULACIONAL E REPRODUTIVA DE
AMPITOÍDEOS
(CRUSTACEA,
AMPHIPODA,
GAMMARIDEA, AMPITHOIDAE) ASSOCIADOS ÀS
ALGAS PARDAS DO GÊNERO SARGASSUM SOB
INFLUÊNCIA DE HIDROCARBONETOS
Mariane Rodrigues Biz Silva (Bolsista PIBIC/CNPq),
Silvana Gomes Leite Siqueira e Profa. Dra. Fosca
Pedini Pereira Leite (Orientadora), Instituto de Biologia IB, UNICAMP
O canal de São Sebastião, situado no litoral norte do
estado de São Paulo, é uma região bastante vulnerável
à poluição por petróleo. Há indicação da contaminação
da água e do sedimento por hidrocarbonetos, mas
ainda não há registros, até o presente, na alga parda
Sargassum e nas comunidades de anfípodes a ela
associados. Neste projeto avaliaram-se a ocorrência e
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os efeitos ecológicos de hidrocarbonetos em anfípodes
ampitoídeos presentes em Sargassum em duas praias
sob diferentes concentrações de hidrocarbonetos: a
Praia Preta e a Praia Brava, comparando-se a variação
sazonal e espacial da densidade, estrutura populacional
e reprodução das espécies de ampitoídeos. As coletas
foram realizadas trimestralmente durante um ano. Os
ampitoídeos foram separados e identificados em nível
específico e etário, contados e medidos para avaliar as
diferenças na estrutura populacional e reprodutiva das
populações. A diferença de densidades de indivíduos e
número de ovos observados entre as praias pode estar
relacionada às características físico-químicas dos
locais. Diferenças em relação à fecundidade e razão
sexual podem estar relacionadas a fatores dependentes
do ciclo de vida. A presença de hidrocarbonetos de
origem antrópica nas algas do gênero Sargassum não
mostrou relação com a estrutura populacional e
reprodutiva de ampitoídeos. Será necessária a análise
da concentração de hidrocarbonetos nos indivíduos das
espécies para avaliar a influência de hidrocarbonetos
nestas comunidades.
Sargassum - Hidrocarbonetos - Anfípodes
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AVALIAÇÃO DO EFEITO NEUROPROTETOR DA
MELATONINA SOBRE NEURÔNIOS SENSITIVOS DO
GÂNGLIO DA RAIZ DORSAL APÓS SECÇÃO DO
NERVO CIÁTICO DE RATOS NEONATOS
Janice
Rodrigues
Nascimento
(Bolsista
SAE/UNICAMP), Alexandre César S. de Rezende,
André Schwambach Vieira, Gustavo Facchini e Prof. Dr.
Francesco Langone (Orientador), Instituto de Biologia IB, UNICAMP
Os neurônios dos gânglios das raízes dorsais (GRD) são
responsáveis pela detecção e transmissão de informações
somestésicas essenciais para o desenvolvimento dos
organismos desde seus primeiros dias de vida. O ajuste do
número final de neurônios sensoriais decorre de um processo
natural de morte celular que depende do aporte de moléculas
neurotróficas provenientes das células alvo destes neurônios.
Após o nascimento, a morte de neurônios sensitivos pode ser
provocada pela secção de nervos periféricos, especialmente
durante a primeira semana de vida pós-natal. Esta interrupção
do aporte de fatores neurotróficos para as células sensitivas dos
GRD tem sido apontada como uma das principais causas da
morte dessas células. Além disso, a privação dos fatores tróficos
parece estar relacionada com o acúmulo de radicais livres, tais
como os derivados do óxido nítrico. Tal fato geraria um estresse
oxidativo celular que levaria a apoptose dos neurônios
sensoriais. Neste contexto, é plausível a hipótese de que
substâncias antioxidantes podem agir como agentes protetores
dessas células reduzindo os efeitos deletérios da axotomia.
Apesar de conhecido, o efeito neuroprotetor da melatonina,
decorrente de sua ação antioxidante, não está totalmente
caracterizado para os neurônios do GRD. O presente projeto

teve como objetivo quantificar o número total de neurônios
sensitivos presentes nos GRD lombares L4 e L5 de ratos
neonatos após a secção do nervo ciático e tratados com
melatonina (1,0 mg/kg; s.c.) durante 5 dias. A quantificação dos
neurônios foi realizada empregando-se o método estereológico
do Disector Físico associado ao Princípio de Cavalieri.
Melatonina - Gânglio da raiz dorsal - Neuroproteção
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ANÁLISE DA EXPRESSÃO E FOSFORILAÇÃO DA
PROTEÍNA AKT NO HIPOTÁLAMO DE RATOS
NEONATOS APÓS TRATAMENTO AGUDO COM
MELATONINA
Karina Mie Furuzawa (Bolsista SAE/UNICAMP), André
Schwambach Vieira, Gustavo Facchini, Raffaela
Silvestre Ignarro e Prof. Dr. Francesco Langone
(Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
A melatonina (MLT) é um neurohormônio cuja principal
fonte produtora é a glândula pineal. A presença de
receptores para MLT em núcleos do hipotálamo fala a
favor da mediação da MLT no controle neural do
metabolismo. Além disso, foi verificado que a MLT é
capaz de induzir a rápida ativação do receptor de
insulina e, consequentemente, da via PI3K no
hipotálamo de ratos. Neste trabalho, ratos neonatos
foram tratados (s.c) com doses únicas de MLT (1, 10,
50 ou 100 mg/kg), MLT (10 mg/kg) + antagonista
luzindole (1 mg/kg), insulina (INS; 2 UI/kg) ou MLT (100
mg/kg) + INS (2 UI/kg). Os animais foram sacrificados
15 ou 30 minutos após tratamento. Coletou-se sangue
e o hipotálamo foi processado para análise por Western
Blot. Após 30 minutos, animais que receberam 10, 50 e
100 mg/kg de MLT apresentaram glicemia elevada em
relação ao grupo controle (p<0,01). Administração do
luzindole não alterou a glicemia em relação ao grupo
que recebeu apenas MLT (136,462,57 e 141,713,32,
respectivamente; p>0,05). O aumento agudo da
glicemia pode ser devido à inibição da secreção de INS
pela MLT, embora não se possa descartar a hipótese
de uma ação direta da MLT exógena na mobilização de
substratos energéticos. A fosforilação da proteína Akt
não apresentou alterações significativas entre os
grupos. Embora os dados sugiram que os tempos de 15
e 30 minutos provavelmente não tenham sido
suficientes para detectar possíveis alterações, é
interessante notar que nas doses de 1, 10 e 100 mg/kg
houve tendência de aumento na relação p-AKT/AKT
quando comparados valores obtidos após 15 e 30
minutos.
Melatonina - Hipotálamo - Ratos neonatos
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AVALIAÇÃO DA ATIVAÇÃO DE STAT3 APÓS
STATUS EPILEPTICUS INDUZIDO POR ÁCIDO
KAÍNICO
Kellen Manoela Siqueira (Bolsista PIBIC/CNPq), César
R. Sartori, André S. Vieira, Alexandre C. S. Rezende,
Gustavo Facchini, Raffaela S. Ignarro, Priscila A.
Ferreira, Carlos V. A. Assis, Janice R. Nascimento,
Karina M. Furukawa e Prof. Dr. Francesco Langone
(Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
A Epilepsia de Lobo Temporal (ELT) é a síndrome
epiléptica parcial mais freqüente entre pacientes
adultos sendo caracterizada por crises epilépticas
recorrentes que se originam no hipocampo ou em
estruturas adjacentes no lobo temporal mesial. Os
mecanismos moleculares envolvidos nas alterações
neuropatológicas induzidas pelas crises ainda são
pouco conhecidos, mas há indícios que neurocitocinas,
como o CNTF, estejam envolvidas. Neste projeto foi
avaliada a expressão de CNTF e a fosforilação da
STAT3 (pSTAT3), componente da cascata de
sinalização do CNTF, no hipocampo de camundongos
C57BL/J6 após indução de status epipepticus (SE) por
administração de ácido caínico. Verificamos que a
pSTAT3 apresenta um aumento significativo 24 horas
após a indução do SE retornando a níveis não
detectáveis após 5 dias. Já a STAT3 total apresentou
uma expressão elevada nos animais experimentais 24
horas (p= 0,0036) e 5 dias (p= 0,0380) após o SE. O
nível de CNTF se manteve constate em todos os
grupos. Estes dados demonstram a ativação da via de
sinalização celular JAK/STAT3 como reposta aguda ao
SE e um aumento de STAT3 total como uma resposta
sustentada às lesões. Os dados sugerem, também, que
a liberação de CNTF seja responsável pela ativação da
p-STAT3, reforçando assim seu papel neuroprotetor
agudo.
CNTF - Epilepsia - Ácido caínico

B0334

INVESTIGAÇÃO DA ATIVAÇÃO DA PROTEÍNA
STAT3 NO CÉREBRO DE RATOS NEONATOS APÓS
ADMINISTRAÇÃO SUBCUTÂNEA DE CNTF E
LEPTINA
Raffaela Silvestre Ignarro (Bolsista PIBIC/CNPq), André
Schwambach Vieira; Alexandre C. S. Rezende;
Gustavo Facchini e Prof. Dr. Francesco Langone
(Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
O Fator Neurotrófico Ciliar (CNTF) é um peptídeo com
reconhecida ação neuroprotetora sobre motoneurônios.
Porém, testes clínicos em humanos portadores de
esclerose lateral amiotrófica revelaram efeitos
colaterais importantes, como anorexia e perda de peso.
Deste modo, a investigação da sua capacidade em
reduzir a massa corpórea permitiu seu estudo como
possível agente no tratamento da obesidade, da
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mesma forma que o hormônio Leptina (LEP). Nesse
sentido, sabe-se que o CNTF e a LEP estimulam a
utilização de energia e a oxidação de lipídeos por
aumentar a capacidade termogênica, através do
aumento da expressão da UCP1 em animais adultos.
As vias de sinalização do CNTF e da LEP consistem na
interação destas substâncias com seus receptores,
ativação de proteínas da família das Janus-Tirosina
Quinases, recrutamento e ativação de fatores da família
das proteínas transdutoras de sinais e ativadoras da
transcrição (STATs). Dados anteriores mostraram que o
tratamento subcutâneo com CNTF (0,25 g/g) e LEP
(0,30 g/g) causou significativa redução do ganho de
peso e da expressão da UCP1 no tecido adiposo
marrom dos ratos neonatos. Neste contexto, o presente
projeto teve como objetivo detectar a presença e
localização de neurônios que expressam pSTAT3
(STAT3 fosforilada) no cérebro em ratos neonatos após
tratamento agudo com CNTF (0,25 g/g) ou LEP (0,30
g/g) (s.c.). Nossos resultados mostraram que não
houve ativação de células hipotalâmicas nos animais
tratados com estas doses de CNTF ou LEP, mostrando
que os efeitos observados anteriormente se devem a
ações periféricas e não centrais. Concluímos que
embora exista uma ação direta no SNC tanto do CNTF
quanto da LEP, esta não é indispensável para que suas
ações fisiológicas sejam efetivas.
CNTF - Leptina - Stat3
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COMPARAÇÃO ESTRUTURAL E FUNCIONAL DAS
PROTEÍNAS INDUTORAS DE NECROSE E DE
PRODUÇÃO DE ETILENO NEP2 E NEP1 DO
BASIDIOMICETO MONILIOPHTHORA PERNICIOSA,
AGENTE CAUSADOR DA VASSOURA-DE-BRUXA
EM THEOBROMA CACAO
Bruna Roncon Favarelli (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Francisco Javier Medrano Martin (Orientador), Instituto
de Biologia - IB, UNICAMP
A vassoura de bruxa é uma doença do cacaueiro que
tem como agente etiológico o fungo Moniliophthora
perniciosa. Atualmente não existem medidas eficientes
para a solução do problema. Sabe-se que como
resposta aos mecanismos de defesa da planta, o fungo
secreta proteínas elicitoras capazes de ativar as
resposta de defesa do hospedeiro, desencadeando o
processo de morte celular. Um exemplo desse tipo de
proteína é a NEP1, que induz necrose e produção de
etileno. Foram identificadas no genoma de M.
perniciosa três regiões codificadoras de proteínas com
similaridade a NEP1-like (MpNEP1,2,3). Duas delas,
MpNEP2 e MpNEP1 apresentam 91% de similaridade
na seqüência primária, não obstante apresentam
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significativas diferenças tanto nos perfis de expressão
nas fases de vida do fungo quanto no comportamento
em solução. Para entender essas diferenças, obteve-se
truncados N-terminais de MpNEP2 (MpNEP2N#). Os
genes
MpNEP2,
MpNEP2N1,
MpNEP2N2
e
MpNEP2N3
foram
amplificados,
clonados
e
transformados com sucesso. Todas as proteínas foram
expressas, entretanto as proteínas truncadas se
mostraram insolúveis em diversos testes sugerindo que
a região N-terminal da proteína é fundamental para a
manutenção da estrutura terciária e a função das NEPs.
Necrose - Neps - Vassoura-de-bruxa

B0336

CARACTERIZAÇÃO DA PROTEÍNA INDUTORA DE
NECROSE E DE PRODUÇÃO DE ETILENO NEP3 DO
BASIDIOMICETO MONILIOPHTHORA PERNICIOSA,
AGENTE CAUSADOR DA VASSOURA-DE-BRUXA
EM THEOBROMA CACAO
Gustavo Pereira de Almeida (Bolsista FAPESP) e Prof.
Dr. Francisco Javier Medrano Martin (Orientador),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
A
Vassoura-de-bruxa
causada
pelo
fungo
Moniliophthora perniciosa em Theobroma cacao,
impactou a economia cacaueira e ainda não existem
medidas eficazes para a solução do problema. Um
sintoma característico dessa doença em etapas
avançadas é a necrose dos tecidos. Foram
identificadas no genoma do fungo M. perniciosa três
seqüências (MpNEP1,2 e 3) codificadoras de proteínas
NEP1-like, indutoras de necrose e de produção de
etileno. Diferentemente das proteínas MpNEP1 e
MpNEP2, amplamente estudas, a MpNEP3 teve sua
seqüência completa obtida recentemente. O objetivo
deste trabalho é a clonagem, expressão e purificação
da MpNEP3 para posteriores estudos funcionais e
estruturais. O gene foi amplificado, subclonado no vetor
pGEM T-Easy e parcialmente seqüenciado. O inserto
foi posteriormente clonado em diferentes vetores de
expressão (pProEX-1, pET28a, pET29a, pGEX 4T-3 e
pTYB-11) usados na transformação de linhagens de E.
coli DH5α e BL21 (DE3) para testes de indução e
solubilidade da proteína. De todas as construções e
condições de expressão testadas, só a expressão da
proteína do gene clonado em pTYB-11 nas linhagens
star e pT-GROE resultou na forma solúvel (cerca de
30%) e será utilizada para verificação da atividade
biológica em plantas. Tal estudo pode ajudar no
entendimento do papel desta classe de proteínas na
progressão da doença.
Nep3 - Vassoura-de-bruxa - Necrose
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TRANSFORMAÇÃO GENÉTICA MEDIADA POR
AGROBACTERIUM TUMEFACIENS DO FUNGO
MONILIOPHTHORA PERNICIOSA, CAUSADOR DA
VASSOURA-DE-BRUXA DO CACAUEIRO
Leonardo Minete Cardozo (Bolsista FAPESP), Maria
Carolina de Barros Grassi, Johana Rincones Perez (Coorientadora) e Prof. Dr. Gonçalo Amarante Guimarães
Pereira (Orientador), Instituto de Biologia - IB,
UNICAMP
O fungo Moniliophthora perniciosa é o agente causador
da Vassoura-de-bruxa do cacaueiro (Theobroma
cacao). Esta doença afeta a produção de cacau nas
ilhas do Caribe e em países da América do Sul, onde
tem causado grandes prejuízos socioeconômicos. O
estudo funcional e a manipulação genética de M.
perniciosa são essenciais para aumentar o
conhecimento biológico sobre a interação plantapatógeno e auxiliar o desenvolvimento de estratégias
de combate à doença. Para tanto, a transformação
genética apresenta-se como ferramenta fundamental.
Neste trabalho, procuramos desenvolver um protocolo
eficiente e de fácil reprodução para a transformação do
fungo M. perniciosa. Foram testadas transformação de
protoplastos
utilizando
PEG,
eletroporação
e
transformação mediada por Agrobacterium tumefaciens
(ATMT). O único sistema que se mostrou eficaz foi a
ATMT, no qual uma de três linhagens de A.
tumefaciens utilizadas foi efetiva, a linhagem AGL-1. O
marcador de resistência utilizado foi a higromicina. A
transformação foi confirmada através de PCR e
southern blot. A eficiência obtida esteve entre 5 e 40%,
e os transformantes mostraram-se estáveis mantendo o
DNA exógeno em meio não-seletivo. Os resultados
obtidos são promissores e representam um grande
avanço para a manipulação genética de M. perniciosa.
Moniliophthora perniciosa - Transformação - Agrobacterium
tumefaciens
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ESTABELECIMENTO DE UM PROTOCOLO DE
CULTURA DE CÉLULAS PARA THEOBROMA
CACAO
Marcos Henrique de Moraes (Bolsista FAPESP),
Gleidson Silva Teixeira, Odalys García Cabrera (Coorientador) e Prof. Dr. Gonçalo Amarante Guimarães
Pereira (Orientador), Instituto de Biologia - IB,
UNICAMP
A vassoura-de-bruxa do caucaueiro, causada pelo
fungo hemibiotrófico Moniliophthora perniciosa é um
dos maiores problemas fitopatológicos do Brasil. Um
modelo in vitro da doença ajudaria a compreender
melhor os mecanismos de patogenicidade do fungo.
Nesse panorama, este trabalho tem como objetivo obter
cultura de células em meio sólido e líquido de duas
variedades de Theobroma cacao, uma susceptível [S] e
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uma tolerante [T]. Para o início da cultura foram usados
explantes de cotilédones. Os meios utilizados variaram
apenas na concentração de hormônios. A indução em
meio sólido foi feita em meio HC1 e HC2. HC2
apresentou uma eficiência maior de indução sendo de
100% para T e 74,6% para S, contra 78,6% para T e
33,7% para S apresentados com o meio HC1. As
subculturas seguintes foram feitas apenas no meio
HC2. A cultura líquida foi obtida com os meios HC2 e
HC3, porém avaliando a viabilidade das células com
FDA constatou-se que após 14 dias todas as células
estavam mortas em HC2 e apresentavam 100% de
viabilidade em HC3. Foi constatado que as células em
meio liquido apresentavam formato alongado uniforme
e possuem grãos de amido, indicando que elas estão
viáveis. Concluímos neste projeto que o meio HC2 é o
mais indicado para indução e manutenção da cultura de
células em meio sólido e HC3 para meio líquido.
Theobroma cacao - Moniliphtora perniciosa - Cultura de células
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CLONAGEM, EXPRESSÃO E CARACTERIZAÇÃO
FUNCIONAL DE DUAS CLASSES DE PROTEÍNAS
INDUTORAS DE NECROSE PRODUZIDAS PELO
FUNGO MONILIOPHTHORA RORERI, CAUSADOR
DA MONILÍASE DO CACAU
Mario Ramos de Oliveira Barsottini (Bolsista FAPESP)
e Prof. Dr. Gonçalo Amarante Guimarães Pereira
(Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Moniliophthora roreri é um fungo que infecta o cacau,
causando uma doença chamada Monilíase. Plantações
infectadas podem diminuir em até 90% sua produção
original, e não existem ainda métodos eficazes de
prevenção e combate à doença. O fungo M. roreri está
confinado ao noroeste da América Latina, porém sua
entrada no Brasil é iminente, o que pode ser desastroso
para plantações que já são atacadas pela Vassoura-deBruxa (Moniliophthora perniciosa), principalmente no
sul da Bahia. Entre os sintomas da Monilíase estão
áreas de necrose nos frutos infectados, assim como
ocorre na Vassoura-de-Bruxa. Análises de seqüências
dos genomas de ambos os fungos revela a existência
de genes codificadores para duas famílias de proteínas
capazes de induzir necrose em plantas – proteínas
elicitoras pertencentes às Ceratoplataninas (CP) e
Proteínas Indutoras de Necrose e Etileno (NEP). Até o
momento, o gênero Moniliophthora é o único dentre os
basidiomicetos a apresentar proteínas semelhantes às
NEPs. O objetivo desse trabalho é a clonagem,
expressão e purificação de um gene representante de
cada família (CP e NEP) para sua caracterização
funcional em folhas de tabaco. Os resultados ajudariam
a esclarecer o papel dessas proteínas na Monilíase
fornecendo dados para o desenvolvimento de
estratégias de controle desta doença.
Cacau - Monilíase - Moniliophthora roreri
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MODELAGEM COMPUTACIONAL DA CINÉTICA
ENZIMÁTICADE
VIAS
METABÓLICAS
DE
MONILIOPHTHORA PERNICIOSA
Mirian Mariko Tsutsumi (Bolsista FAPESP), Lucas P.
Parizzi, Marcelo F. Carazzolle, Jorge M. C. Mondego
(Co-orientador) e Prof. Dr. Gonçalo Amarante
Guimarães Pereira (Orientador), Instituto de Biologia IB, UNICAMP
O fungo Moniliophthora perniciosa causa uma das mais
importantes doenças do cacaueiro conhecida como
vassoura de bruxa. Devido a sua importância para a
cacauicultura é fundamental que se conheçam as rotas
metabólicas deste fungo, a fim de que se possam
programar estratégias de combate à doença. A partir
de dados de dados advindos da análise do genoma e
do transcriptoma de M. perniciosa, reconstruíram-se
vias metabólicas possivelmente relacionadas com o
desenvolvimento e virulência do fitopatógeno utilizando
ferramentas
de
biologia
de
sistemas.
Mais
especificamente, o projeto em questão consistiu na
investigação, desenvolvimento, aplicação e validação
do
conhecimento
da
catálise
enzimática de algumas vias metabólicas de M.
perniciosa. Foi feita a seleção e a aplicação de
ferramentas de bioinformática como softwares para
plotagem gráfica da cinética enzimática e técnicas de
análise de sensibilidade de parâmetros. Realizou-se a
modelagem de vias de interesse do metabolismo de
glicerol, metanol e nitrogênio e estes resultados foram
comparados com dados experimentais publicados. No
futuro próximo, será feita a reconstrução in sillico de
Moniliophthora perniciosa o qual consiste na
visualização, modelagem computacional e simulação
do metabolismo do organismo.
Biologia de sistemas - Cinética enzimática - Vias metabólicas
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DATA MINING E ANÁLISE DE EXPRESSÃO IN VIVO
DE FAMÍLIAS DE GENES PREDITOS DE
MONILIOPHTHORA PERNICIOSA
Tais Sineiro Herig (Bolsista FAPESP), Jorge Maurício
Costa Mondego, Marcelo Falsarela Carazzolle e Prof.
Dr. Gonçalo Amarante Guimarães Pereira (Orientador),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
O agente etiológico da doença vassoura-de-bruxa do
cacaueiro é o fungo Moniliophthora perniciosa. Devido
às perdas na produção de cacau com o aparecimento
dessa doença, o projeto genoma de M. perniciosa foi
lançado a fim de viabilizar possíveis obtenções de
métodos para conter a vassoura-de-bruxa. M.
perniciosa é um fungo hemibiotrófico, pois apresenta
dois estágios distintos em seu ciclo de vida – biotrófico
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e necrotrófico. Este fungo está classificado
filogeneticamente no grupo dos basidiomicetos ao lado
de Moniliophthora roreri, fitopatógeno causador da
monilíase do cacau. A identificação de genes ainda não
descritos que possam estar relacionados com a
patogenicidade e/ou desenvolvimento de M. perniciosa
passou a ser uma das direções do projeto. Através de
programas específicos de predição gênica foram
obtidas famílias gênicas cujos membros ainda não tem
função definida. Uma dessas famílias possui genes
preditos com similaridade a proteínas hipotéticas de
basidiomicetos, enquanto uma outra apresenta genes
sem similaridade a M. roreri. A partir de análises de
bioinformática – cura e anotação – e de Real-time PCR
buscamos verificar a expressão gênica de membros
dessas duas famílias. Dados preliminares indicam que
genes de ambas as famílias são expressos
especificamente em basidiomas.
Moniliophthora perniciosa - Bioinformática - Real-time PCR
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DA SUPEREXPRESSÃO
DO GENE EGCESA3 DE EUCALYPTUS NA PLANTA
MODELO ARABIDOPSIS THALIANA
Wesley Leoricy Marques, Eduardo Leal Oliveira
Camargo, Jorge Lepikson-Neto, Marcela Mendes
Salazar (Co-orientador) e Prof. Dr. Gonçalo Amarante
Guimarães Pereira (Orientador), Instituto de Biologia IB, UNICAMP
O Brasil é o maior produtor e exportador de celulose
branqueada de eucalipto. A principal fonte que
abastece o setor de papel e celulose é proveniente da
madeira de eucalipto cujas plantações implicam em
diversos benefícios econômicos e ecológicos. O
eucalipto caracteriza-se, entre outros, pelo rápido
crescimento e alta produtividade madeireira. A madeira
é constituída por células do xilema secundário, que
possuem parede celular secundária com altos teores de
celulose. A biossíntese da celulose se dá através do
complexo Celulose Sintase, que está associado à
membrana plasmática e utiliza resíduos de UDP-glicose
como substrato. As subunidades catalíticas deste
complexo são codificadas por genes de uma família
denominada CesA. As isoformas da família atuam em
conjunto para a formação do complexo de maneira não
redundante e algumas delas estão relacionadas com a
síntese da parede primária enquanto outras, da parede
secundária. Neste último grupo encaixa-se o gene
EgCesA3 de eucalipto, descrito recentemente com
elevada expressão durante a xilogênese. Em vista
disso, este trabalho tem como principal objetivo avaliar
o efeito da superexpressão do gene EgCesA3 na planta
modelo Arabidopsis thaliana. Espera-se que os
resultados obtidos possam ser empregados a fim de
aumentar a produtividade da madeira de eucalipto.
Eucalipto - Parede celular - Celulose
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VARIAÇÃO DE ADIPOSIDADE E LIPEMIA EM
CAMUNDONGOS
HIPERCOLESTEROLÊMICOS
TRATADOS COM ÁCIDO LINOLEICO CONJUGADO
(CLA)
Mariana Costa Simões (Bolsista FAPESP), Helena
Fonseca Raposo e Profa. Dra. Helena Coutinho Franco
de Oliveira (Orientadora), Instituto de Biologia - IB,
UNICAMP
O ganho de peso corporal foi reduzido na dose de 1%
CLA (-16%, p<0,05, n=12), mas não foi afetado na dose
de 0,25% CLA. O peso relativo da gordura perigonadal
foi significativamente reduzido nas duas doses
utilizadas (17 vezes com 1% CLA, p<0,001; n=12 e
26% com 0,25% CLA, p<0,05, n=6). Conteúdo de
gordura da carcaça apresentou-se reduzido na dose de
1% (24 vezes, p<0,001, n=12) e sem alterações na
dose de 0,25%. Ambas as doses elevaram o peso
relativo do fígado, sendo essa elevação mais
acentuada com uso de 1% CLA (50%, p<0,001, n=12)
em comparação a 0,25% CLA (12%, p<0,05, n=6). Na
dose de 1% verificou-se elevação do conteúdo hepático
de gordura (60%, p<0,001, n=12), de COL (26%,
p=0,001, n=12) e de TG (2,2 vezes, p<0,001, n=12).
Estas alterações hepáticas não ocorreram com a dose
de 0,25% CLA. Quanto aos parâmetros sistêmicos, a
dose de 1% CLA ocasionou aumento de COL (53%,
p=0,008, n=6) e TG (128%, p=0,015, n=6) plasmáticos,
enquanto nenhuma alteração foi verificada com a dose
de 0,25%. A glicemia de jejum e GTT não foram
afetadas por nenhuma das doses de CLA utilizadas.
Acido linoleico conjugado - Lipemia - Glicemia

B0344

ATIVIDADE ANTINITROSATIVA DE FLAVONOIDES
DE CITRUS SINENSIS
Bruna Bombassaro (Bolsista PIBIC/CNPq), Maria
Angélica S.S. Lima, Pablo G. Ferreira (Co-orientador) e
Profa. Dra. Ione Salgado (Orientadora), Instituto de
Biologia - IB, UNICAMP
Atualmente, é bem conhecido o valor do óxido nítrico
(NO), para o metabolismo vegetal e animal. No entanto,
em altas concentrações, o NO pode gerar espécies
mais reativas causando danos à estrutura e
funcionalidade celular. Extratos vegetais, ricos em
flavonóides
e
ácidos
orgânicos,
apresentam
reconhecida atividade antioxidante, porém, pouco se
conhece sobre a capacidade antinitrosativa destes
extratos. Logo, visou-se verificar o potencial
antinitrosativo do extrato de Citrus sinensis. Foi
utilizada uma metodologia para identificação simultânea
dos compostos fenólicos e ácidos orgânicos do extrato.
Os extratos foram obtidos através de duas
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centrifugações sucessivas a 5000rpm por 10 min a 4ºC.
O poder do extrato de Citrus em seqüestrar NO foi
avaliado eletroquimicamente em um meio contendo
0.1M de tampão fosfato pH 7.0 com 1µL do doador de
NO, DEA nonoato (0.6mg/mL). A velocidade de
degradação de NO foi correlacionada com o conteúdo
de flavonóides e ácidos orgânicos e foi diretamente
proporcional à concentração do extrato, sendo de
0,35ŋmol/mim com 1µL do extrato e 1,30ŋmol/min com
15µL. Estes resultados sugerem que os efeitos
benéficos do suco de laranja à saúde humana podem
estar também relacionados à sua ação antinitrosativa.
Óxido nítrico - Flavonóides - Citrus

B0345

ANÁLISE DO EFEITO DE POLIFENÓIS E ÁCIDOS
ORGÂNICOS DE CITRUS NA PRODUÇÃO DE ÓXIDO
NÍTRICO
Maria Angélica Suedan Souza Lima (Bolsista
SAE/UNICAMP), Bruna Bombassaro, Pablo G. Ferreira
(Co-orientador) e Profa. Dra. Ione Salgado
(Orientadora), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Atualmente, o óxido nítrico (NO) é bem conhecido como
um importante regulador de inúmeros processos
fisiológicos tanto nos animais quanto nos vegetais.
Esse radical pode ser obtido na alimentação através da
redução ácida do nitrito (NO2-). Esta é uma reação
lenta, mas pode ser facilitada por compostos redutores,
como flavonóides e ácido ascórbico. Ainda há poucos
estudos correlacionando compostos fenólicos e ácidos
orgânicos como possíveis facilitadores da geração de
NO em pH estomacal. Neste trabalho procurou-se
verificar o potencial do extrato de Citrus, em reduzir o
nitrito a NO em pH ácido. Uma metodologia usando
uma coluna C18 de fase reversa com gradiente
acidificado de acetonitrila e fluxo 0.5mL/min a 28ºC,
com detecção a 215 e 278ηm, foi otimizada. As
reduções espontâneas de nitrito (50 µM e 1,5 µM)
produziram 0,23 ηmol e 3 ρmol de NO,
respectivamente. Com a adição de diferentes
concentrações do extrato, a produção de NO a partir de
nitrito aumentou aproximadamente de 300 a 1400%.
Estes
resultados
sugerem
uma
nova
ação
farmacológica do extrato de Citrus para a saúde
humana.
Óxido nítrico - Flavonóides - Citros

B0346

DESENVOLVIMENTO PÓS-ECLOSÃO DE UMA
ESPÉCIE AYSHA (ARANAE: ANYPHAENIDAE) EM
LABORATÓRIO
Mateus Fornazari Zanatta (Bolsista IC CNPq) e Prof.
Dr. João Vasconcellos Neto (Orientador), Instituto de
Biologia - IB, UNICAMP

Encontramos uma espécie de aranha do gênero Aysha,
que constrói seu abrigo dobrando as folhas da planta
”hospedeira”. Apenas fêmeas foram encontradas e sua
descrição indica tratar-se de uma espécie inédita, mas
para que possamos ter certeza disso é necessário que
um macho também seja descrito. Esse trabalho
estudou o desenvolvimento pós-eclosão da espécie e
obteve um macho pra identificá-la. As aranhas foram
criadas em recipientes de 8,3cm de diâmetro por 6,5cm
de altura e alimentadas com uma solução de leite em
pó, suplemento protéico e manteiga nos primeiros
instares e com uma mistura dessa solução e de
indivíduos de Drosophila sp. posteriormente. Em cada
instar medimos a área do cefalotórax e anotamos sua
duração. A taxa de mortalidade foi mais alta no 1º instar
(20,5%) do que nos demais. Cada instar durou em
média 26,2 dias, sendo que os cinco primeiro instares
foram mais curtos que os demais. A partir do 3º instar
elas ficaram grandes o suficiente para se alimentarem
de moscas e sua taxa de crescimento foi maior durante
os instares 3º a 6º. Elas atingiram a maturidade sexual
em média depois de nove mudas.
Anyphaenidae - Desenvolvimento - Dieta artificial

B0347

BIONOMIA DE OXYOPSIS SAUSSUREI (MANTIDAE:
STAGMATOPTERINAE)
Tânia Cristina Vasconcelos Barela (Bolsista IC CNPq),
Marcelo Ribeiro dos Santos e Prof. Dr. José Robero
Trigo (Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Mantídeos são artrópodes predadores generalistas.
Existem cerca de duas mil espécies conhecidas, sendo
a maioria encontrada em regiões tropicais e
subtropicais. Esse trabalho tem como objetivo o estudo
do ciclo de vida da espécie nativa Oxyopsis saussurrei
(Giglio-Tos, 1914). A partir de uma ooteca silvestre
dessa espécie, coletada na região de Barão Geraldo,
Campinas, foi estabelecida após sua eclosão uma
colônia reprodutiva em laboratório. Sessenta ninfas,
desta colônia, foram acondicionadas individualmente
em viveiros feitos com garrafas PET transparentes de
200ml, com temperatura, iluminação e UR controlados,
para possibilitar a coleta de dados morfológicos e
biológicos. Foram efetuados acasalamentos de quatro
casais. As fêmeas chegam a colocar 4,4 ± 1,14 ootecas
cada, de onde nascem 53,33 ± 11,66 nínfas. As fêmeas
atingem a maturidade sexual após 39 ± 14,80 dias da
sétima ecdise e os machos após 23,6 ± 4,16 dias da
sexta ecdise. As fêmeas apresentam oito instar e os
machos apenas sete, sendo assim, estes chegam à
fase adulta antes. Esta ultima característica pode ser
uma estratégia da espécie para evitar anomalias
congênitas, que se manifestam necessariamente em
homozigose recessiva que é aumentada através da
endogamia.
Ciclo de vida - Inseto - Ecologia
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B0348

EFEITO DA VITAMINA D3 NA INDUÇÃO DE
CÉLULAS DENDRÍTICAS TOLEROGÊNICAS NO
MODELO DA ENCEFALOMIELITE EXPERIMENTAL
AUTO-IMUNE (EAE)
Ana
Gabriela
Marcondes
Fontana
(Bolsista
PIBIC/CNPq), Alessandro S. Farias, Ana Leda Longhini,
Rosemeire F.O. de Paula e Profa. Dra. Leonilda Maria
Barbosa dos Santos (Orientadora), Instituto de Biologia
- IB, UNICAMP
Vários estudos mostraram o efeito benéfico do
tratamento com a vitamina D3 no tratamento da EAE,
modelo experimental da esclerose múltipla. Apesar de
estudos in vitro demonstrarem um efeito direto da
vitamina D3 sobre células T ativadas, as células
dendríticas (DCs) parecem ser o alvo principal do efeito
imunomodulador da vitamina D3. DCs cultivadas na
presença de vitamina D3 se tornam tolerogênicas e são
capazes de induzir células reguladoras a partir de
células naive. O objetivo desse estudo foi estudar o
efeito da transferência adotiva de DCs, cultivadas na
presença de G-CSF e vitamina D3 ou somente G-CSF
na indução de células T reguladoras e evolução clínica
da EAE. As DCs foram geradas a partir de precursores
de medula óssea. Essas células foram cultivadas por
12 dias na presença de G-CSF e vitamina D3(vdDC) ou
apenas G-CSF (DC). As DCs foram transferidas
subcutâneamente para os ratos 1 dia antes da indução
da EAE. Os animais que receberam vdDCs
apresentaram aumento na porcentagem das células
reguladoras CD4+CD25+Foxp3+ e uma significativa
melhora na gravidade da doença em comparação com
a EAE controle ou com os animais que receberam as
DCs controle. Esses resultados confirmam o efeito
imunoregulador da vitamina D3 no modelo de
desmielinização.
Auto-imunidade - Vitamina D - Células dendríticas

B0349

EFEITO DE NANOTUBOS DE CARBONO NÃOFUNCIONALIZADOS SOBRE O CARCINOMA DE
PULMÃO DE LEWIS
Ana Maria Marcão Milani (Bolsista PIBIC/CNPq),
Rosemeire F. de O. de Paula, Elaine C. Oliveira,
Juliana C. Sartorelli, Fernando Pradella, Ana Carolina
P. Grecco, Érika Mizutani, Ana Leda Longhini,
Alessandro S. Farias, Alfredo C. Peterlevitz, Helder J.
Ceragioli, Vitor Baranauskas (Co-orientador) e Profa.
Dra. Leonilda Maria Barbosa dos Santos (Orientadora),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Introdução:
A
nanotecnologia
oferece
uma
extraordinária oportunidade de fazer significativos
avanços no diagnóstico e tratamento do câncer. Essas

nanoferramentas vem sendo usadas para uma
variedade de aplicações, tais como sistemas de drugdelivery. No presente estudo, observamos o efeito de
uma preparação de nanotubos de carbono no
desenvolvimento do Carcinoma de Pulmão de Lewis
(3LL). Objetivos: Estudar o efeito in vivo e in vitro do
nanotubo NT1, produzido em nossas instalações, sobre
as células 3LL. Resultados: Por meio de fluorocromos
e microscopia confocal, mostramos que os nanotubos
foram interiorizados tanto pelos macrófagos normais
quanto pelas células tumorais. Os estudos in vivo
demonstraram significativa redução do crescimento
tumoral após a interiorização das nanopartículas
acompanhado de aumento da imunidade celular.
Conclusão: Independentemente da funcionalização,
nanotubos de carbono tem importante papel no controle
do crescimento tumoral e na estimulação da resposta
imune, merecendo, portanto, mais atenção e estudo
antes do seu emprego como sistemas de drug-delivery.
Nanotubos - Carcinoma de pulmão de Lewis - Resposta imune

B0350

NÍVEIS
DE
IL-17
NO
LIQUIDO
CEFALORRAQUEANO, SORO E SOBRENANDANTE
DE CULTURA DE PACIENTES PORTADORES DE
ESCLEROSE MÚLTIPLA
Fernando Pradella, Felipe Von Glehn, Juliana de
Cássia Sartorelli, Rosemeire de F. O. De Paula,
Alessandro S. Farias, Ana Leda F. Longhini, Vania D.
R. da Silva, Carlos Otávio Brandão, Dr. Benito P.
Damasceno, Alfredo Damasceno e Profa. Dra. Leonilda
Maria Barbosa dos Santos (Orientadora), Instituto de
Biologia - IB, UNICAMP
A Esclerose Múltipla é a mais comum doença
desmielinizante que acomete normalmente adultos
jovens. A etiologia da doença é desconhecida, mas
admite-se que se trata de uma doença multifatorial, de
natureza auto-imune, onde o fator ambiental, associado
à susceptibilidade genética parecem ter um papel
essencial na sua determinação. As citocinas
proinflamatórias como IFN, TNF estão envolvidas no
processo de desmielinizacão na EM. Recentemente,
a importância de outra subpopulação de linfócitos Th
17 , que produz a IL-17, foi descrita como efetora nos
mecanismos de desmielinizacao. Esse trabalho teve
como objetivo, quantificar os níveis de IL-17 de
pacientes com EM, tratados com imunomodulador, não
tratados e indivíduos normais. Para tanto foi utilizado o
método de ELISA de captura. Os resultados mostram
que os níveis de IL-17 do grupo de indivíduos normais
não difere significativamente do grupo de pacientes não
tratados. No entanto, o tratamento com IFN reduziu
significativamente os níveis dessa citocina. Esses
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dados sugerem que os níveis de IL-17 podem servir no
monitoramento do tratamento dos pacientes com EM.
Il-17 - Esclerose múltipla - Imunomoduladores

B0351

CPG NO TRATAMENTO DA ENCEFALOMIELITE
EXPERIMENTAL AUTO-IMUNE NA ATIVAÇÃO DAS
PROPRIEDADES TOLEROGÊNICAS DAS CÉLULAS
DENDRÍTICAS PLASMACITÓIDES
Juliana de Cássia Sartorelli (Bolsista FAPESP), Patricia
L. Proença, Alessandro S. Farias, Ana Leda Longhini,
Alexandre C. Rezende,Francesco Langone,Fernando
Pradella, Elaine C. Oliveira, Rosemeire F. O. de Paula e
Profa. Dra. Leonilda Maria Barbosa dos Santos
(Orientadora), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Os fatores causadores da Escelrose Múltipla (EM) snão
foram ainda esclarecidos. Entretanto, evidências atuais
indicam o envolvimento de um complexos fatores
genéticos associados com uma resposta imune
anormal com fatores ativadores ambientais em
indivíduos suscetíveis. Apesar de que se é conhecido
que infecções podem aumentar o risco de uma
exarcebação no padrão de surto e remissão na
Esclerose Múltipla, alguns produtos microbianos ativam
a função regulatória e proporcionam uma ligação entre
o reconhecimento microbiano e a supressão da doença
autoimune. Sinais derivados de DNA bacteriano, como
ODN-CpG podem regular negativamente a resposta
autoimmune ativando a funções tolerogênicas das
células dendríticas plasmacitóides. Nesse estudo, o
efeito da administração de ODN-CpG in vivo foi
avaliado no modelo Experimental de Esclerose Múltipla,
a Encefalomielite experimental autoimune (EAE). Nosso
objetivo é estudar o efeito da administração de ODNCpG in vivo na indução das propriedades tolerogênicas
das células dendríticas plasmacitóides.
PDCs - EAE - ODN-CpG

B0352

ANÁLISE DA EXPRESSÃO GÊNICA DE CITOCINAS
EM LESÕES PARACOCCIDIOIDOMICÓTICAS APÓS
O TRATAMENTO COM LASER HENE
Julia da Silva Ribeiro (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Liana Maria Cardoso Verinaud (Orientadora),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Introdução: A Paracoccidiodomicose é uma micose
sistêmica, causada pelo fungo Paracoccidioides
brasiliensis, que acomete primariamente os pulmões,
podendo, entretanto, atingir também a pele onde causa
lesões graves, dolorosas e de difícil cura pelos
tratamentos
convencionais.
Desta
forma,
o
desenvolvimento de novas terapias capazes de
acelerar a cicatrização das lesões reduzindo o
desconforto dos pacientes torna-se bastante atraente.
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Atualmente, os benefícios alcançados nos processos
de cicatrização de injúrias epiteliais após a utilização do
laser de Helio-Neônio (HeNe) têm sido muito relatados.
Materiais e métodos: Camundongos Balb/c foram
inoculados com o fungo no coxim plantar da pata
esquerda e após sete dias de infecção foram separados
em dois grupos, tratados e não tratados. Os animais
tratados foram submetidos a sessões diárias de laser
sobre a lesão, por 3 dias consecutivos. Após sacrifício
os tecidos retirados para análise de citocinas
inflamatórias e não-inflamatórias através de PCR em
tempo real. Resultados: Acentuada queda na
expressão gênica das citocinas IL-17, TNFα e IL-10
pôde ser observada no grupo de animais tratados com
o laser. A análise de IFN e TGF em animais tratados
com o laser não revelou alteração significativa, embora
uma tendência à queda na expressão de TGF tenha
sido observada. Conclusão: O padrão de expressão de
citocinas observado nos animais tratados é
característico do final de processos inflamatórios, com
queda na expressão das citocinas inflamatórias, o que
corrobora a idéia que o laser HeNe é capaz de acelerar
o processo de reparo tecidual.
Lesão - Laser - Citocinas

B0353

ANÁLISE
DA
EXPRESSÃO
GÊNICA
DE
QUIMIOCINAS
EM
LESÕES
PARACOCCIDIOIDOMICÓTICAS
APÓS
O
TRATAMENTO COM LASER HENE
Thiago Alves da Costa (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Liana Maria Cardoso Verinaud (Orientadora),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Introdução: O Paracoccidioides brasiliensis é o agente
etiológico da paracoccidiodomicose (PCM), uma micose
sistêmica que pode provocar lesões cutâneas dolorosas
e de difícil cura. Assim, a busca por novas estratégias
terapêuticas, capazes de acelerar a cicatrização das
lesões torna-se bastante interessante. Atualmente, os
benefícios alcançados nos processos de cicatrização
de injúrias após a utilização do laser Helio-Neônio
(HeNe) têm sido muito relatados. Materiais e métodos:
Camundongos Balb/c foram inoculados com o fungo no
coxim plantar da pata esquerda e após sete dias de
infecção foram separados em dois grupos, tratados e
não tratados. Os animais tratados foram submetidos a
sessões diárias de tratamento sobre a lesão, por 3 dias
consecutivos. Após sacrifício os tecidos foram retirados
e a expressão gênica CCL3, CCL5 e CXCL10 foi
avaliada através de PCR em tempo real. Resultados:
Acentuada queda na expressão de CCL3 e CXCL10
pôde ser observada nos animais tratados. A análise de
CCL5 em animais tratados não revelou alteração
significativa, embora tendência à queda tenha sido
observada. Conclusão: O padrão de expressão destas
quimiocinas nos animais tratados é característico do
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final de processos inflamatórios, com queda na
expressão de quimiocinas inflamatórias, o que
corrobora a idéia que o laser HeNe é capaz de acelerar
processos de reparo tecidual.
Laser - Lesão - Quimiocinas

B0354

EFEITOS DA INTRODUÇÃO DO ELEMENTO
CITOPLASMÁTICO EGOÍSTA SPIROPLASMA EM
QUATRO ESPÉCIES DE DROSOPHILA
Iuri Matteuzzo Ventura (Bolsista PIBIC/CNPq), Ayana
de Brito Martins e Prof. Dr. Louis Bernard Klacsko
(Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Elementos citoplasmáticos egoístas (ECEs) são
endossimbiontes transmitidos verticalmente que
aumentam sua freqüência nas populações manipulando
a proporção sexual de seus hospedeiros. Em
Drosophila, bactérias do gênero Spiroplasma causam
mortalidade precoce de machos (male-killing). Muitos
estudos demonstraram que o efeito fenotípico causado
por ECEs pode depender do background genético do
hospedeiro. Neste trabalho, analisamos os efeitos que
o ECE Spiroplasma poulsoni, que naturalmente infecta
D. melanogaster, é capaz de induzir em outras três
espécies de Drosophila. A bactéria foi transferida para
as novas espécies através da microinjeção de
hemolinfa proveniente de uma mosca infectada. A
contagem da prole das fêmeas injetadas demonstrou
que as espécies D. simulans, D. ornatifrons e Zaprionus
indianus exibiram o fenótipo male-killing semelhante a
D. melanogaster, com alta taxa de transmissão e proles
atingindo 100% de fêmeas. Por outro lado, a espécie D.
ananassae não exibiu qualquer efeito fenotípico
induzido por Spiroplasma, e sua razão sexual
permaneceu equilibrada. Esses resultados demonstram
que o efeito fenotípico induzido pelo Spiroplasma nem
sempre pode ser previsto, mesmo entre espécies
próximas. Além disso, a tolerância exibida por D.
ananassae é intrigante e merece estudos futuros.
Elementos egoístas - Endossimbiontes - Sex-ratio

B0355

ANÁLISE DA FUNÇÃO DAS ISOFORMAS A E B DO
GENE
DPR1
GERADAS
POR
SPLICING
ALTERNATIVO
Angelica Vasconcelos Pedrosa (Bolsista PIBIC/CNPq e
FAPESP), Débora Rodrigues Sobreira, José XavierNeto, Susanne Dietrich e Profa. Dra. Lúcia Elvira
Álvares (Orientadora), Instituto de Biologia - IB,
UNICAMP
As proteínas adaptadoras exercem um papel
importante durante o desenvolvimento embrionário,
pois atuam como “conectores” moleculares, sendo
capazes de interagir com diferentes parceiros

dependendo do contexto celular. A proteína Dapper1 é
uma proteína adaptadora que colabora em diversos
processos da embriogênese dos vertebrados, ligandose fisicamente com diferentes proteínas. Dentre outras
funções, Dpr1 atua como modulador da via de
sinalização Wnt ao ligar-se fisicamente à outra proteína
conhecida por Dishevelled. O controle da sinalização
Wnt é via essencial, pois sinais Wnt estão envolvidos
em todas as fases da embriogênese, da gastrulação à
organogênese, bem como na manutenção da
homeostase celular na vida pós-natal. A proposta deste
trabalho é caracterizar a função de duas isoformas do
gene Dpr1 que foram identificadas recentemente por
nosso grupo e que são expressas durante o
desenvolvimento embrionário de anfíbios, aves e
mamíferos. Estas análises funcionais serão através de
ensaios de transfecção de células com o plasmídeo
repórter Wnt-responsivo TopFlash, visando caracterizar
as duas isoformas de Dpr1 no que concerne a sua
capacidade de modular sinais Wnt, visando entender o
papel biológico destas moléculas no desenvolvimento
embrionário e na vida pós-natal.
Splicing alternativo - Dapper - Genes Wnt

B0356

CITOGENÉTICA DE PHYSALAEMUS OLFERSII
(ANURA,
LEIUPERIDAE):
VARIAÇÃO
INTERPOPULACIONAL NO PADRÃO DE NOR E UM
CASO DE CROMOSSOMO EXTRANUMERÁRIO
Mateus Milani (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra. Luciana
Bolsoni Lourenço Morandini (Orientadora), Instituto de
Biologia - IB, UNICAMP
O gênero Physalaemus (Anura, Leiuperidae) é
composto por 41 espécies distribuídas em 7 grupos. A
escassez de dados citogenéticos para vários desses
grupos impede uma análise cromossômica mais ampla
do gênero. No presente trabalho foram feitas análises
citogenéticas por bandamento C, método AgNOR, e
coloração por DAPI em preparações cromossômicas de
três indivíduos de P. olfersii provenientes de Viçosa
(MG) e de dois indivíduos dessa espécie provenientes
de Teresópolis (RJ). Todos os indivíduos apresentaram
um cariótipo com 2n=22 muito semelhante
morfologicamente àquele previamente descrito para
exemplares de Ribeirão Branco (SP). Uma NOR
próxima ao centrômero foi detectada no braço longo do
cromossomo 3 em todos os indivíduos analisados. No
cariótipo dos exemplares de Teresópolis, foi também
observada uma NOR no braço longo do cromossomo 4,
enquanto nos indivíduos de Viçosa aparentemente o
cromossomo 7 e não o 4 é também portador de NOR.
Tal possível variação interpopulacional merece futura
investigação, já que análises morfológicas descritas na
literatura apontam interessante diferenças entre os
indivíduos de Viçosa e outros exemplares atualmente
identificados como P. olfersii. Outro interessante
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resultado foi a presença de um cromossomo
extranumerário em um dos indivíduos de Viçosa, que
apresentou 23 cromossomos nas 37 metáfases
analisadas. Ele era um dos menores do complemento e
seu braço longo era praticamente todo heterocromático
e DAPI-positivo.
Cromossomo - Anuro - Citogenética

B0357

DEFESAS QUÍMICAS E ESTRUTURAIS DE DUAS
ESPÉCIES DE ASCÍDIAS COM DIFERENTES
SUSCEPTIBILIDADES À PREDAÇÃO
Edson Aparecido Vieira Filho (Bolsista PIBIC/CNPq),
Gustavo Muniz Dias e Prof. Dr. Luiz Francisco Lembo
Duarte (Orientador), Instituto de Biologia - IB,
UNICAMP
A predação de organismos sésseis é fundamental na
estruturação e desenvolvimento de comunidades
incrustantes marinhas, sendo peixes os principais
predadores e suas dietas determinantes na forma como
cada grupo será afetado. Dentre os principais
organismos de corpo mole destacam-se as ascídias,
grupo que apresenta diversas formas de defesas
químicas já documentadas. Experimentos realizados
anteriormente mostraram que uma espécie de ascídia,
Didemnum perlucidum, foi fortemente afetada pela
predação, enquanto outra, Clavelina oblonga, não foi
afetada, sugerindo, nesta última, a existência de
alguma defesa química. Neste contexto, este trabalho
teve como objetivo testar os efeitos de extratos
orgânicos fracionados destas duas espécies sobre o
consumo de iscas artificiais por peixes. Amostras das
duas espécies foram coletadas, liofilizadas e extraídas
sucessivamente em hexano, clorofórmio, etanol e água.
Os extratos foram secos em rota-evaporador e serão
utilizados na confecção das iscas para os experimentos
de fagoinibição. Espera-se que iscas de extratos de C.
oblonga sejam menos predadas, enquanto iscas de D.
perlucidum apresentem maior consumo, indicando
presença de compostos de defesa na primeira e
ausência dos mesmos na segunda. Tais experimentos
estão prestes a ser realizados no campo e os
resultados obtidos serão posteriormente apresentados.
Defesa química - Clavelina oblonga - Didemnum perlucidum

B0358

ATIVIDADE
ANTIOXIDANTE
IN
VITRO
DE
EXTRATOS METANÓLICOS DE CINCO ESPÉCIES
DE PASSIFLORA
Gisláine Corrêa da Silva, Marcelo Carnier Dornelas e
Prof. Dr. Marcos José Salvador (Orientador), Instituto
de Biologia - IB, UNICAMP
Os flavonóides são produtos naturais que apresentam
ampla diversidade de ações farmacológicas, dentre
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elas, a atividade antioxidante que é especialmente
importante por neutralizar a ação dos radicais livres que
podem participar da gênese de várias desordens
crônico-degenerativas, incluindo o envelhecimento.
Trabalhos com Passiflora incarnata mostraram que os
flavonóides estão entre os principais fitoconstituíntes da
espécie, o que incentiva investigações com outras
espécies desse gênero visando-se explorar o seu
potencial antioxidante. Assim este estudo teve por
objetivo o preparo (maceração) e a avaliação da
atividade antioxidante de extratos metanólicos das
folhas de cinco espécies de Passiflora. Na avaliação da
atividade antioxidante foi utilizado o ensaio de redução
do radical DPPH (triplicata), tendo rutina como controle
positivo. Os resultados mostraram que o rendimento de
transferência de massa dos extratos variou de 15.9 a
35.28% em relação ao pó do vegetal. Os extratos
preparados
apresentaram
promissora
atividade
antioxidante com os seguintes valores de IC50
(concentração que inibe 50% do radical DPPH, µg/mL):
P. alata = 88,70, P. coccinea = 10,95, P. edulis = 99,67,
P. foetida = 281,64, P. gibertii = 47,63. Os melhores
resultados foram obtidos para P. coccínea, que esta
sendo objeto de investigações mais detalhadas.
Passiflora - Atividade antioxidante - DPPH

B0359

ESTUDO
COMPARATIVO
DA
ATIVIDADE
ANTIOXIDANTE DE EXTRATOS DE BAUHINIA
FORFICATA:
EXTRATOS
FLUIDOS
VERSUS
EXTRATOS SECOS EM LEITO DE JORRO E EM
SPRAY DRYING
Juliana Souza Ribeiro (Bolsista FAPESP), Claudia R. F.
Souza, Wanderley Pereira de Oliveira e Prof. Dr.
Marcos José Salvador (Orientador), Instituto de Biologia
- IB, UNICAMP
A Bauhinia forficata é uma planta brasileira, nativa da
Mata Atlântica, que contém flavonóides, que lhe
conferem potencial atividade antioxidante. É usada na
medicina popular brasileira como hipoglicemiante
(antidiabético), diurético e antidiarréico. Neste estudo,
foram obtidos extratos hidroalcoólicos (etanol:água 7:3)
fluidos e secos (leito de jorro e spray drying) e
procedeu-se o estudo comparativo da atividade
antioxidante in vitro dos extratos de acordo com o
método de secagem e percentagem de adjuvante
adicionado ao extrato para secagem. A secagem foi
realizada nas mesmas condições operacionais,
variando-se a percentagem de adjuvante farmacêutico
adicionado ao extrato para secagem. A atividade
antioxidante
foi
determinada
(em
triplicata)
empregando-se o ensaio colorimétrico de redução do
radical DPPH, tendo como controle positivo quercetina
e trolox. Os resultados mostraram que a porcentagem
de redução do DPPH variou entre 72,90 e 20,70%
quando avaliados a 100µg/mL, verificando-se melhores
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valores de antioxidante para os extratos secos em
spray drying, seguido pelos secos em leito de jorro e
com menor atividade para os extratos fluidos. A
secagem dos extratos por spray drying foi a que
apresentou melhores resultados para esta espécie
vegetal tanto no processo de secagem, quanto na
atividade antioxidante investigada.
Bauhinia forficata - Atividade antioxidante - Leito de jorro

B0360

AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTIMICROBIANO DE
EXTRATOS BRUTOS DE PFAFFIA TOWNSENDII
(AMARANTHACEAE)
Luna Fascina e Prof. Dr. Marcos José Salvador
(Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Doenças causadas por microrganismos freqüentemente
atingem a população e dentre os principais problemas
no combate aos fungos e bactérias patogênicos podem
ser citados: o número limitado de medicamentos
disponíveis, a resistência microbiana, a baixa potência
e presença de efeitos adversos que muitos deles
apresentam. Assim é importante o desenvolvimento de
novos fármacos com atividade antimicrobiana e os
produtos naturais mostram-se como alternativa
promissora para a prospecção de novos agentes
quimioterápicos. Neste estudo, procedeu-se a avaliação
das atividades antibacteriana e antifúngica dos extratos
brutos (hexânico e etanólico) de Pfaffia townsendii
(planta total). O teste de susceptibilidade foi realizado in
vitro empregando os métodos de difusão e
microdiluição (duplicata) e 21 cepas indicadoras (cepas
padrão e de campo), incluindo oito cepas de leveduras
do gênero Candida e treze cepas de bactérias (gramnegativas e gram-positivas). O extrato hexânico
apresentou halos de inibição entre 6 e 7mm e valores
de MIC entre 1 e 5 mg/mL frente as indicadoras:
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermides,
Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Candida
tropicalis, Candida glabrata e Candida dubliniensis.
Está sendo dado continuidade ao estudo fitoquimico
biomonitorado para caracterização do extrato bioativo.
Amaranthaceae - Atividade antioxidante - Pfaffia townsendii

B0361

ESTUDO COMPARATIVO DO EMPREGO DE
REATOR
ENCAMISADO,
ULTRA-SOM
E
MACERAÇÃO NO PREPARO DE EXTRATOS
PADRONIZADOS DE ALTERNANTHERA TENELLA E
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE
Millena Tascone (Bolsista PIBIC/CNPq), Claudia R. F.
Souza, Wanderley Pereira de Oliveira e Prof. Dr.
Marcos José Salvador (Orientador), Instituto de Biologia
- IB, UNICAMP

Neste trabalho, procedeu-se o estudo comparativo do
emprego de três métodos de extração no preparo de
extratos padronizados de Alternanthera tenella Colla
(Amaranthaceae). O material vegetal foi submetido aos
métodos de extração ultra-som e extrator encamisado
(30, 60 min de extração à 30oC) e maceração (720,
1440 min de extração, à temperatura ambiente),
utilizando como solventes extratores hexano, metanol e
água destilada (pó/solvente extrator, 1:20, m/v). Os
extratos foram submetidos à análise por CCDC
(reveladores NP/PEG, B-caroteno e DPPH) e a
atividade antioxidante foi determinada (em triplicata)
empregando-se o ensaio colorimétrico de redução do
radical DPPH. Como controle positivo utilizou-se
quercetina e trolox. Para os extratos com atividade
antioxidante estimou-se o seu conteúdo de fenólicos
totais solúveis (método Folin-Ciocalteu, em triplicata),
tendo como substância de referência o ácido gálico. O
emprego do ultra-som e do reator encamisado
apresentou bom rendimento de transferência de massa
em menor tempo de extração comparado com a
maceração. A análise por CCDC indicou a presença de
flavonóides e possível atividade antioxidante. A
porcentagem de redução do DPPH variou entre 90,2 a
33,6% a 100µg/mL para todos os extratos aquosos e
metanólicos preparados, enquanto o conteúdo fenólico
variou de 7,2 a 3,9 mg de AGE/g de extrato seco.
Métodos de extração - Atividade antioxidante - Alternanthera tenella

B0362

CARACTERES
MORFOANATÔMICOS
DE
DICHORISANDRA HEXANDRA (AUBL.) KUNTH EX
HANDL.-MAZZ. EM RELAÇÃO À DISTRIBUIÇÃO
GEOGRÁFICA E O POSSÍVEL RECONHECIMENTO
DE CATEGORIAS INFRA-ESPECÍFICAS
Rafaela Jorge Trad (Bolsista PIBIC/CNPq), Volker
Bittrich e Profa. Dra. Maria do Carmo Estanislau do
Amaral (Orientadora), Instituto de Biologia - IB,
UNICAMP
A última revisão taxonômica do gênero Dichorisandra
J.C. Mikan (Commelinaceae), feita por L.Y.S. Aona em
2008, reconheceu 54 espécies, das quais pelo menos
24 são novas. Entretanto, para a espécie D. hexandra
(Aubl.) Kuntze ex Hand.-Mazz., a autora propõe 15
sinonimizações. Esta é a espécie de maior distribuição
dentro do gênero e apresenta uma grande variação
morfológica, que foi investigada, visando encontrar
caracteres morfo-anatômicos que permitissem melhor
compreensão deste complexo. Foram realizadas
medidas de comprimentos e larguras das bainhas e
lâminas foliares, da inflorescência e feita a contagem do
número de ramificações (cincinos) por inflorescência.
Foram realizados estudos anatômicos do pedúnculo
dos cincinos e da organização da epiderme, que
revelaram diferenças entre os exemplares observados.
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Foi feita investigação de caracteres micromorfológicos
da superfície foliar com auxílio de microscópio
eletrônico de varredura, tendo sido observadas
diferenças na quantidade e forma dos tricomas. Será
investigado se existem correlações entre os caracteres
analisados e a distribuição geográfica das plantas. Com
base nos resultados obtidos, poderá ser proposto o
reconhecimento de categorias infraespecíficas ou
mesmo de espécies distintas dentro do complexo
Dichorisandra hexandra.
Dichorisandra Hexandra - Morfoanatomia - Distribuição geográfica

B0363

COMPLEXO
DISTROFINA-GLICOPROTEÍNAS:
ESTUDOS SOBRE A SARCOGLICANA EM FIBRAS
MUSCULARES DISTRÓFICAS DO CAMUNDONGO
MDX, MODELO EXPERIMENTAL DE DISTROFIA
MUSCULAR HUMANA
Letícia Montanholi Apolinário (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Profa. Dra. Maria Julia Marques (Orientadora),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Os camundongos mdx são modelo da distrofia
muscular de Duchenne. Suas fibras musculares
apresentam mionecrose devido à ausência da distrofina
que mantém a estabilidade do sarcolema. Músculos
extraoculares distróficos não apresentam mionecrose e
os mecanismos de proteção parecem envolver a
organização molecular do complexo distrofinaglicoproteínas (CDG). Verificamos se a proteína betasarcoglicana (b-SARC), um componente do CDG,
encontra-se em níveis diferenciados em fibras
musculares normais e distróficas. Realizamos
coloração de HE para análise histopatológica
demonstrando
a
presença
de
degeneraçãoregeneração muscular nas fibras distróficas dos
músculos afetados e a presença de núcleos periféricos
nos músculos normais e distróficos protegidos. Através
de imunoblotting verificamos os níveis da b-SARC em
músculos
normais,
distróficos
protegidos
(extraoculares) e afetados (tibial anterior e diafragma).
A análise qualitativa sugere que os níveis da b-SARC
nos músculos distróficos encontram-se semelhantes
aos observados nos animais controle. A presença de bSARC em fibras musculares distróficas sugere que a
falta de distrofina não acarreta necessariamente
redução das demais proteínas do CDG.
Distrofia - MDX - Sarcoglicana

B0364

AÇÃO DA TRICOSTATINA A, INIBIDOR DE
DEACETILASES
DE
HISTONAS,
SOBRE
A
ORGANIZAÇÃO DA HETEROCROMATINA DE
TRIATOMA INFESTANS KLUG
Elenice Monte Alvarenga (Bolsista PIBIC/CNPq e
FAPESP), Vera L. C. C. Rodrigues e Profa. Dra. Maria
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Luiza Silveira Mello (Orientadora), Instituto de Biologia IB, UNICAMP
No inseto Triatoma infestans, vetor da doença de
Chagas, as células somáticas contêm corpos de
cromatina condensada (heterocromatina) que podem se
descompactar sob a ação de agentes estressores como
metais pesados, radiação gama, jejum e choques
térmicos, estímulos que também podem desencadear
morte celular por apoptose e necrose. Buscando melhor
compreender
a
natureza
dessas
áreas
heterocromáticas, estudamos a ação da Tricostatina A
(TSA), inibidora de deacetilases de histonas, nas
concentrações de 1,5 ng/mL e 30 ng/mL em DMSO
sobre as mesmas, após diferentes tempos de
inoculação da droga nos insetos. Os controles
consistiram de solução fisiológica e DMSO. Como
resultado, observamos uma maior incidência de
descompactação da heterocromatina apenas nos
insetos tratados com TSA a 1,5 ng/mL. Além disso,
ocorreram altas frequências de necrose nos tempos
mais longos de exposição ao DMSO (controle), porém
não ao DMSO+TSA. Sugere-se participação de
deacetilases de histonas na compactação da
heterocromatina de T. infestans e um limiar de
concentração efetivo na inibição destas, pela TSA,
como descrito em hepatoma humano, em que a
indução de efeito citostático, diferenciação celular e
apoptose por TSA é dose-dependente. O efeito tóxico
induzido pelo DMSO pode ser contrabalançado pela
ação da TSA.
Triatoma infestans - Heterocromatina - Deacetilases de histonas

B0365

ANÁLISE DA PRESENÇA DE CANAIS DE CÁLCIO
DO TIPO T E EXPRESSÃO DA PROTEÍNA DAPK EM
CÉLULAS HELA
Flávia Gerelli Ghiraldini (Bolsista IC CNPq), Wirla M. S.
C. Tamashiro e Profa. Dra. Maria Luiza Silveira Mello
(Orientadora), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
A ethosuximida (ETX) é uma droga usada como
antiepiléptico e age no bloqueio de canais de cálcio do
tipo T. Há indicações de que a ETX possa ter uma ação
antitumorigênese, como a já comprovada para
bloqueadores de canais do tipo L, uma vez que
tratamento com esta droga mostrou aumentar índices
de morte celular em células HeLa. O aumento de morte
celular poderia estar ocorrendo por ativação de uma via
de sinalização envolvendo a proteína DAP-kinase
(DAPK), pois a existência dessa via nessa mesma
linhagem celular já foi comprovada. Dessa forma, os
objetivos deste trabalho foram verificar a existência
desse tipo de canal de cálcio em células HeLa em
cultura e se o aumento de morte celular observado com
o tratamento por ETX era devido à ativação da via
DAPK. Para tal, foi realizado Western Blot para canal
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de cálcio do tipo T e para DAPK, após tratamento por 4
h com 50 µg/mL de ETX. Os resultados obtidos
mostraram a existência desse tipo de canal para células
HeLa, contudo, a concentração da proteína DAPK foi
menor em células tratadas mostrando que não houve a
ativação dessa via de sinalização. Dessa forma,
concluímos que o aumento do índice de morte celular
nessa linhagem envolva outra cascata de sinalização
para a apoptose.
Ethosuximida - Células hela - DAPK2

B0366

ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS NA CROMATINA DE
CÉLULAS
HELA
INDUZIDAS
POR
ÁCIDO
VALPRÓICO: ESTUDO POR ANÁLISE DE IMAGEM
Marina Barreto Felisbino (Bolsista PIBIC/CNPq), Wirla
M. S. C. Tamashiro e Profa. Dra. Maria Luiza Silveira
Mello (Orientadora), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
O ácido valproico (VPA) é uma droga anti-epiléptica
que em concentrações terapêuticas (< 0,7 mM) atua
como inibidor de deacetilases de histonas em alguns
tipos celulares tumorais, como as células HeLa.
Admitindo-se que a alteração em mecanismos
epigenéticos
promovida
pelo
VPA
afete
a
supraorganização da cromatina, neste trabalho
buscamos comprovar essas alterações em células
HeLa tratadas com diferentes concentrações de VPA
por diferentes tempos, e tendo um tratamento por
tricostatina A como controle positivo. Em preparados
submetidos à reação de Feulgen e investigados por
microespectrofotometria de varredura foram obtidos
resultados para vários parâmetros, incluindo-se área
nuclear (S), área nuclear relativa coberta por cromatina
condensada (Sc %) e contraste entre cromatina
condensada e não condensada (AAR), e construídos
diagramas de dispersão. Usando-se ensaios em
replicata, comprovou-se significativa descondensação
cromatínica sob a ação de diferentes concentrações do
VPA, principalmente em tempos curtos (1-2 h) de
tratamento. Admite-se que a inibição de deacetilases de
histonas por VPA, que induz remodelação estrutural da
cromatina em células HeLa, e possível expressão
gênica, ocorra num limiar de tempo crítico, podendo ser
seguida por morte celular ou efeitos antagônicos à
descondensação da cromatina.
Cromatina - Epigenética - Ácido valpróico

B0367

INFLUÊNCIA DE MICRORGANISMOS DO TRATO
DIGESTÓRIO DE INSETOS NO DESENVOLVIMENTO
DE CESTÓDEOS
Jéssica Thandara Gosse (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Marlene Tiduko Ueta (Orientadora), Instituto
de Biologia - IB, UNICAMP

A larva cisticercóide do cestódeo Hymenolepis diminuta
desenvolve-se em besouros, que vivem em estoques
de farináceos, como os gêneros Tribolium e Tenebrio
(Coleoptera: Tenebrionidae). Estes insetos hospedeiros
tem em sua flora intestinal diversas bactérias,
apontadas como influenciadoras no desenvolvimento
de parasitas. As bactérias foram isoladas para
identificação, através de técnicas bioquímicas e
moleculares, obtendo-se evidências sobre o perfil dos
organismos. Foram encontradas enterobactérias,
algumas comuns a vertebrados e a outros
invertebrados, como os gêneros Enterobacter e
Serratia. Para a constatação da influência destas no
desenvolvimento de cestódeos, era necessária a
obtenção de coleópteros sem bactérias, cujo
crescimento foi inibido por antibióticos. Foram testados,
in vitro, cinco fármacos: tetraciclina, estreptomicina,
ácido nalidíxico, rifampicina e levofloxacina, aplicados
em cultura de microrganismos intestinais. Destes,
levofloxacina foi a mais eficiente no controle
microbiológico. Para os testes in vivo, foi formado um
grupo de coleópteros tratados com levofloxacina e outro
grupo controle. No teste em andamento, ambos foram
infectados com número estimado de ovos de H.
diminuta. Espera -se obter um número maior de
parasitas nos animais tratados, comprovando assim a
influência bacteriana.
Bactérias intestinais - Inseto - Hymenolepis diminuta

B0368

INFLUÊNCIA
DE
ATRIBUTO
FLORAL
E
COMPORTAMENTO DE POLINIZADORES SOBRE O
FLUXO POLÍNICO DE ELLEANTHUS BRASILIENSIS
(ORCHIDACEAE)
Carlos Eduardo Pereira Nunes (Bolsista PIBIC/CNPq),
Christiano FrancoVerola (co-orientador) e Profa. Dra.
Marlies Sazima (Orientadora), Instituto de Biologia - IB,
UNICAMP
A biologia da polinização e da reprodução de uma
orquídea, Elleanthus brasiliensis, foi estudada no
Núcleo Picinguaba, Ubatuba, SP. As flores possuem
sépalas de coloração rosada, pétalas e labelo brancos
com duas manchas lilases no labelo. A antese floral
dura de dois a quatro dias, sendo que no primeiro dia a
flor apresenta o labelo com formato de tubo estreito,
com ca. de 7 mm de diâmetro e a partir do segundo dia
apresenta ca. de 11 mm de diâmetro. Os principais
visitantes foram os beija-flores Ramphodon naevius e
espécies de Trochilinae, além de abelhas Trigona sp.
Os beija-flores visitavam as flores em qualquer fase da
antese, ao passo que as abelhas visitavam-nas
principalmente a partir do segundo dia de antese em
diante, isto é, quando o tubo do labelo é mais largo.
Ramphodon naevius e beija-flores Trochilinae apesar
da frequência de visita ter sido relativamente baixa
(2,85% e 1,32% respectivamente), visitavam mais
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indivíduos por avistamento (1,31 dp = 0,63 e 1,17 dp =
0,41 respectivamente) do que as abelhas Trigona sp.,
cuja freqüência de visitas foi relativamente alta
(94,96%), mas visitavam apenas um indivíduo por
avistamento. Portanto, os beija-flores são os principais
polinizadores e as abelhas são co-polinizadores e
aparentemente contribuem menos para o fluxo polínico
entre indivíduos. Flores isoladas dos polinizadores não
produziram frutos, evidenciando dependência do
polinizador para sua reprodução. A atuação dos beijaflores como polinizadores era esperada para a espécie,
entretanto, a das abelhas é fato pouco conhecido.
Fluxo polínico - Orchidaceae - Beija-flores

B0369

ANÁLISE TOXICOLÓGICA DO FÍGADO, RIM E
COMPONENTES BIOQUÍMICOS PLASMÁTICOS DE
RATOS WISTAR MACHOS TRATADOS COM
INFUSÃO DE NÓ-DE-CACHORRO (HETEROPTERYS
APHRODISIACA O. MACH)
Mariana Mendes Sbervelheri (Bolsista PIBIC/CNPq e
FAPESP), Marcos de Lucca Gomes, Juliana Castro
Monteiro, Fabrícia de Souza Predes e Profa. Dra. Mary
Anne Heidi Dolder (Orientadora), Instituto de Biologia IB, UNICAMP
A infusão da raiz de Heteropterys aphrodisiaca (HA),
conhecida como nó-de-cachorro, é utilizada como
estimulante sexual e revigorante físico pelas
populações do centro-oeste brasileiro. Uma vez que
não existe nenhum rigor quanto a este consumo
popular, o presente estudo objetivou a análise
toxicológica dessa infusão em ratos Wistar machos
adultos. Como o indício de toxicidade se dá
principalmente por alterações nos níveis de proteínas
plasmáticas e de danos no fígado e rim, foram
analisados os parâmetros plasmáticos sanguíneos e as
morfometrias hepática e renal, respectivamente. Os
resultados mostraram que tanto a média de ganho de
peso quanto os índices hepato- e nefrossomático não
apresentaram variações entre o grupo tratado com
0,5mL da infusão HA em relação ao grupo controle, que
recebeu o mesmo volume de água destilada. Houve
aumento nos níveis de triacilglicerois, colesterol,
bilirrubina direta e glutamato-piruvato transaminase
(GPT) e diminuição nos níveis de bilirrubinas total e
indireta, glutamato-oxaloacetato transaminase (GOT) e
creatinina no grupo tratado, mas sem variações
significativas (p>0,05). As análises morfométricas do
fígado e rim não demonstraram nenhuma lesão grave
histologicamente, indicando que a infusão HA não
apresenta efeito tóxico.
Heteropterys aphrodisiaca - Fitoterapia - Toxicologia
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REGULAÇÃO PÓS-TRANSCRICIONAL DO FATOR
DE REGULAÇÃO DA TRANSCRIÇÃO ATBZIP9 EM
ARABIDOPSIS THALIANA
Mariane de Mendonça Vilela (Bolsista PIBIC/CNPq),
Amanda Bortolini Silveira, Dilaine Rose S. Schneider e
Prof. Dr. Michel Georges Albert Vincentz (Orientador),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Fatores de transcrição são componentes chave na
regulação da expressão gênica. AtbZIP9 é um dos
quatro integrantes do Grupo C de fatores de transcrição
do tipo bZIP, de Arabidopsis thaliana (Arabidopsis).
Evidências sugeram que AtbZIP9 participa da
adaptação de Arabidopsis a estresses osmóticos
(salino ou hídrico) e que possivelmente sua atividade
seja modulada por regulações pós-transcricionais. A fim
de estabelecer o papel de regulações póstranscricionais de AtbZIP9 na adaptação de Arabidopsis
a estresses osmóticos, esse projeto teve como objetivo
produzir anticorpo policlonal dirigido contra AtbZIP9.
Para isso, a região c-terminal do gene AtbZIP9 foi
clonada em pET32 Xa/LIC, fusionada a uma cauda de
histidina e tioredoxina, e expressa em Escherichia coli.
A purificação foi realizada por cromatografia de
afinidade em coluna de níquel (Ni-NTA) e por recorte de
banda em gel de poliacrilamida 15%. A produção do
anticorpo foi feita pela empresa “RheaBiotech
Desenvolvimento, Produção e Comercialização de
Produtos de Biotecnologia LTDA”. Este anticorpo será
utilizado para testes de sua especificidade e para
análises comparativas de expressão e de grau de
fosforilação de AtbZIP9 em resposta a estresses
abióticos (hídrico e osmótico).
Regulações pós-transcricionais - AtbZIP9 - Fator de transcrição
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ESTUDOS
BIO-ECOLÓGICOS
DE
EUSCIRRHOPTERUS
SP.
(LEPIDOPTERA:
NOCTUIDAE) COM ÊNFASE EM SEU CONTROLE
BIOLÓGICO
Camila Pozzo Maioralli (Bolsista PIBIC/CNPq),
Giovanna Garcia Fagundes e Prof. Dr. Mohamed Ezz El
Din Mostafa Habib (Orientador), Instituto de Biologia IB, UNICAMP
A floricultura tem se destacado como atividade
econômica no Brasil. A Primavera (Bougainvillea sp.),
uma das espécies produzidas, vem sofrendo ataques
por Euscirrhopterus sp., noctuídeo desfolhador
controlado
através de
agrotóxicos. Dada a
insustentabilidade da agricultura convencional, tem-se
buscado estratégias sustentáveis para o manejo de
pragas, como o controle biológico. Este trabalho
objetivou a construção de um plano de manejo de
Euscirrhopterus sp baseada em controle biológico. O
estudo realizou-se numa propriedade rural, onde foram
feitas amostragens quinzenais para análise da
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flutuação populacional da praga, levantamento da sua
entomofauna de inimigos naturais e avaliação da
susceptibilidade das larvas a B. thurigiensis var.
kurstaki. A ocorrência do inseto praga apresentou-se
concentrada durante o ano. Os potenciais predadores
apresentaram flutuações populacionais distintas,
influenciadas por variações climáticas, presença de
vegetação espontânea e fontes alternativas de
alimento.
As
famílias
de
predadores
mais
representativas foram Pentatomidae (Hemiptera) e
Coccinelidae
(Coleoptera).
Foi
levantado
um
endoparasitóide larval (Diptera: Tachinidae) e o inseto
praga mostrou-se susceptível a B. thurigiensis var.
kurstaki. Estes resultados podem ser aplicados para o
manejo satisfatório e sustentável de Euscirrhopterus sp.
Ecologia - Controle biológico - Manejo de Pragas

B0372

AVALIAÇÃO
DA
AÇÃO
PROTETORA
DAS
ANTOCIANINAS CONTRA A RADIAÇÃO UV EM
FOLHAS
DE
COFFEA
ARABICA
VAR.
PURPURASCENS
Adilson
Pereira
Domingues
Junior
(Bolsista
PIBIC/CNPq), Milton Massao Shimizu e Prof. Dr. Paulo
Mazzafera (Orientador), Instituto de Biologia - IB,
UNICAMP
A radiação solar é o pré-requisito para a vida na Terra,
porém, o excesso de luz pode ser prejudicial para as
plantas. Uma das respostas vegetais a este estresse é
o acumulo de compostos fenólicos nas folhas,
reduzindo a penetração da luz UV através da epiderme.
Os ácidos clorogênicos (CGAs) formam uma das
classes de fenilpropanóides encontradas nas plantas.
Durante a síntese dos CGAs são produzidos isômeros
trans, com a sua conversão para a geometria cis após a
exposição à luz UV. Outro importante grupo de
substâncias fenólicas das plantas é formado pelas
antocianinas. Recentemente, demonstrou-se que as
antocianinas atuam como fotoprotetores foliares se
estiverem localizadas em camadas adaxiais. O café
possui grande importância econômica e, no Brasil, é
cultivado a pleno sol. Análises histológicas revelaram a
presença de células ciânicas (contendo antocianinas)
em toda camada da epiderme adaxial da variedade
purpurascens de café, cujas folhas jovens são roxas.
Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a ação
fotoprotetora das antocianinas sobre o processo de
isomerização dos CGAs de folhas jovens desta
variedade de café, quando expostas à radiação UV.
Não foram observadas diferenças no conteúdo total de
compostos fenólicos das variedades estudadas antes
ou após o tratamento com luz UV. Entretanto,
observou-se uma menor degradação dos isômeros de
alguns CGAs em folhas da variedade ciânica, sugerindo
uma possível ação protetora das antocianinas.
Café - Antocianinas - Ácido clorogênico

B0373

CONTRIBUIÇÕES DE CÉLULAS SEMELHANTES A
FIBROBLASTOS E FIBRAS ELÁSTICAS NA
REMODELAÇÃO
DA
SÍNFISE
PÚBICA
DO
CAMUNDONGO DURANTE A PRENHEZ
Marilia Lopes Justino (Bolsista PIBIC/CNPq), Silvio
Roberto Consonni, Renata Giardini Rosa, Maria Amália
Cavinato Nascimento e Prof. Dr. Paulo Pinto Joazeiro
(Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
A
sínfise
púbica
(SP)
é
uma
articulação
fibrocartilaginosa que suporta os órgãos pélvicos.
Durante a prenhez de camundongos essa articulação
passa por modificações do compartimento celular e da
matriz extracelular (MEC) reguladas por ação hormonal.
Essas modificações resultam na formação de um
ligamento interpúbico (LIp), o qual contribui para o
relaxamento do canal de parto e passagem do(s)
feto(s). A formação do LIp e sua rápida involução no
pós-parto constituem um modelo para estudo de
remodelação tecidual. A fim de investigar alterações
nos padrões de organização e expressão de elementos
de citoesqueleto e da MEC da SP foram analisados, por
métodos histoquímicos e imunohistoquímicos, amostras
de animais virgens e de LIp nos 12o, 15o, 18o, 19o dias
de prenhez (ddp). A partir do 15º ddp, quando o LIp
está formado, é possível observar um arranjo ondulado
das fibras colágenas, denominado crimp. No período
entre 15º e 18º ddp, nota-se que as fibras pré-elásticas
mostram-se mais espessadas, evidenciando maior
agregação de seu componente amorfo. No LIp
prevalecem células que apresentam um aparato
contrátil caracterizado pela expressão de elementos
como α-actina de músculo liso, desmina e vimentina, de
modo semelhante a observada nos miofibroblastos. As
células do LIp mostram intima associação com as fibras
pré-elásticas. As características celulares e da MEC
são indicativas de adaptações para suportar estresse
biomecânico durante a prenhez e parto.
Sinfise púbica - Citoesqueleto - Elastina

B0374

EFEITOS DA CONCENTRAÇÃO DE NITROGÊNIO
NAS INTERAÇÕES COMPETITIVAS ENTRE A
GRAMÍNEA EXÓTICA MELINIS MINUTIFLORA E A
NATIVA DE CERRADO ECHINOLAENA INFLEXA
Cleiton Breder Eller (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Rafael Silva Oliveira (Orientador), Instituto de Biologia IB, UNICAMP
A invasão das savanas neotropicais por gramíneas
exóticas tem alterado a composição, estrutura e
funcionamento desses ecossistemas. O aumento do
nitrogênio no solo causado por atividades antrópicas
pode alterar ainda mais as interações competitivas
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entre plantas nativas e exóticas. Nesse trabalho
avaliamos o efeito da fertilização com nitrogênio no
processo de competição entre uma gramínea nativa
(Aristida riparia) e uma gramínea exótica (Melinis
minutiflora). Após 9 semanas, as taxas de crescimento
relativo (TCR) e biomassa final de Melinis sp. foram
maiores que as de A. riparia. sob todos os tratamentos.
A TCR de Melinis sp. só foi reduzida no tratamento com
pouco nitrogênio (controle) quando plantado com outro
Melinis sp. ou quatro A. riparia. A TCR de A. riparia foi
fortemente inibida pela presença de Melinis sp., sendo
52% menor no tratamento com muito nitrogênio e 25%
menor no tratamento controle. A. riparia aumentou sua
biomassa final quando plantada com Melinis sp. no
tratamento controle e alocou mais recursos em sua
porção aérea no tratamento com muito nitrogênio
quando em monocultura. A maior capacidade
competitiva demonstrada por Melinis sp. associada ao
decréscimo de produtividade de A. riparia sob alta
concentração de nitrogênio pode sugerir um aumento
no processo de substituição de gramíneas nativas por
exóticas em habitats ricos em nitrogênio.
Cerrado - Nitrogênio - Invasão Biológica
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PROGRAMA DE CONTROLE DA GIARDIOSE EM
CRECHES
Mayra Frozoni Rebolla (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Regina Maura Bueno Franco (Orientadora),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Nestes últimos seis meses de pesquisa, está sendo
elaborado o Manual de Controle da Giardiose em
Creches, a partir dos fatores de risco selecionados na
primeira etapa do projeto. Os fatores de risco foram
distribuídos em 9 grandes grupos, a saber: origem da
água consumida e contato com águas de recreação;
área rural e atividades agrícolas; indicadores sócioeconômicos; frequencia à creche e faixa etária;
contatos
secundários
(funcionários,
mães
ou
familiares); contato com animais; estado nutricional;
achados laboratoriais relacionados ao exame de fezes
ou clínico; manuseio ou ingestão de alimentos. Através
de procura por medidas de ação presentes em estudos
publicados na literatura, recomendações do Ministério
da Saúde/ Brasil, como de outros países, uma ou mais
medidas de ação foram estabelecidas para cada fator
de risco. Concluindo, para cada fator de risco foram
delineadas medidas de ação para sua prevenção,
divididas em três eixos: relacionadas ao trabalhador da
creche, à instituição (creche) e às famílias (das crianças
freqüentadoras da creche).
Creches - Giardiose - Fatores de risco
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ONTOGÊNESE DE FRUTOS E SEMENTES DE
PASSIFLORA SUBEROSA L. (PASSIFLORACEAE)
Lorhan Caproni Pereira (Bolsista FAPESP) e Profa.
Dra. Sandra Maria Carmello Guerreiro (Orientadora),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
A família Passifloraceae possui distribuição tropical e
subtropical. O gênero de maior representatividade
dentro da família, Passiflora, é encontrado em
praticamente todas as zonas vegetacionais brasileiras.
Este estudo feito com Passiflora suberosa L., que é um
exemplar selvagem do gênero, tem foco no
desenvolvimento anatômico de frutos e sementes,
fornecendo informações úteis ao entendimento do
desenvolvimento floral em Passifloraceae. Flores, frutos
e sementes em diferentes fases de desenvolvimento
foram coletados, fixados e utilizados em investigações
anatômicas. No fruto não ocorrem mudanças
expressivas ao longo de seu desenvolvimento, pois o
exocarpo e o endocarpo permanecem unisseriados,
desde a fase de ovário até fruto maduro. O mesocarpo,
que possui dois tipos celulares, também não se altera.
Os óvulos são anátropos, crassinucelados e
bitegumentados, ambos cobrindo a micrópila. No
desenvolvimento da semente, alterações ocorrem com
a lignificação do exotégmem e obliteração das outras
camadas tégmicas. A testa permanece com duas
camadas durante todo o seu desenvolvimento. A
semente é envolta por arilo suculento e rico em amido,
que se originando a partir do limite entre a rafe e o
funículo. O embrião possui dois cotilédones amplos e
conforme o endosperma é consumido, desenvolve
feixes vasculares.
Fruto - Semente - Anatomia
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CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA DO VENENO
BRUTO DE MICRURUS SPIXII (CORAL)
Karla de Abreu Barbosa (Bolsista PIBIC/CNPq), Frey
Francisco Romero-Vargas e Prof. Dr. Sergio Marangoni
(Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Os acidentes ofídicos representam um importante
problema público de saúde nas regiões tropicais e
subtropicais do mundo. Os venenos de serpente
possuem uma composição variada, existem diferenças
em atividades enzimáticas, efeitos locais e sistêmicos,
inclusive na mesma espécie e entre populações de
diferentes regiões geográficas. PLA2 é um grupo de
enzimas encontradas no veneno que quebra a ligação
ester sn-2 na membrana fosfolipídica. Elas agem em
vários tipos de células dos mamíferos, estimulando
agregação plaquetária, vasoconstrição, ativação dos
neutrófilos e sistema complemento. Este trabalho
mostra o estudo realizado com o veneno bruto da M.
spixii , este é capaz de induzir uma resposta
inflamatória e atividade hemorrágica, além de danos em
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células musculares (miotoxidade).
Em todos os
experimentos foram usados grupos de 5 camundongos
Swiss (18-20g cada). O cuidado e o manuseio dos
animais estão de acordo com a Comissão de Ética de
Experimentação Animal do Instituto de Biologia. Este
trabalho é importante e suporta o isolamento das
toxinas presentes no veneno bruto para uma
determinação extensiva das atividades biológicas das
toxinas presentes no veneno bruto Estes resultados
indicam que o veneno total de M. spixii é capaz de
apresentar um efeito miotóxico e edematogênico.
Neurotoxina - Miotoxina - Fosfolipase A2
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DETECÇÃO DE ATIVIDADES CITOTÓXICAS DE
PSEUDANABAENA SP SOBRE CULTURAS DE
CÉLULAS VERO
Fernanda Buchli, Sandra Soares Martins (Coorientador) e Prof. Dr. Tomomasa Yano (Orientador),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Cianobactérias
são
eubactérias
autotróficas,
fotossintetizantes, que produzem grande diversidade de
metabólitos secundários, entre eles cianotoxinas, as
quais colocam em risco a saúde ambiental, animal e
humana. Foi estudada a atividade citotóxica do gênero
Pseudanabaena sp, coletado de riacho de água doce
na Mata Atlântica (Paraty, RJ), sem floração. Esta
cianobactéria foi cultivada em meio BG11, em
temperatura ambiente e sob estresse luminoso. As
células bacterianas foram rompidas com ultra-som e o
sobrenadante, obtido pela centrifugação, foi aplicado
em células Vero (células de rim de macaco verde
africano) para verificar a atividade citotóxica. Após 48
horas de aplicação as células Vero apresentaram
alteração morfológica, tais como distensão e
arredondamento, evoluindo para morte celular,
indicando o potencial citotoxigênico deste isolado. Não
há na literatura o uso de células Vero para o estudo da
atividade
citopática
em
cianobactérias.
Este
sobrenadante mostrou, além da atividade citotóxica,
uma atividade hemaglutinante com eritrócito humano,
sugerindo potencial trombogênico do isolado. A
continuidade deste estudo permitirá a identificação
taxonômica (espécie) do isolado, caracterizar atividades
citotóxica e hemaglutinante para relacionar com
potencial patogênica desta bactéria.
Cianotoxinas - Pseudanabaena sp - Cultura celulares
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VARIABILIDADE E ESTRUTURA GENÉTICA DE
ASTRONIUM GRAVEOLENS (ANACARDIACEAE) EM
REMANESCENTES DE MATA ATLÂNTICA DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, SP
Caiame de Lacerda Pataca (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Vera Nisaka Solferini (Orientadora), Instituto
de Biologia - IB, UNICAMP
A transformação de habitats em decorrência da ação
antrópica vem causando alterações no fluxo gênico
entre as populações. Nas plantas, a dispersão de
sementes é influenciada pela fragmentação da
vegetação
original.
As
Florestas
Estacionais
Semidecíduas, são uma das fisionomias importantes da
Mata Atlântica, com ampla distribuição fragmentada no
interior do Estado de São Paulo. No município de
Campinas, os fragmentos remanescentes têm mantido
um tamanho estável durante os últimos quarenta anos,
possibilitando o estudo do impacto da fragmentação
sobre populações da flora remanescente. Astronium
graveolens (Anacardiaceae) é encontrada nesses
fragmentos. Foram realizados experimentos para
determinar marcadores microssatélites para o estudo
da variação genética de Astronium graveolens. O
protocolo de extração de DNA foi padronizado para a
espécie. Cinco primers desenvolvidos para a espécie
Astronium urundeuva não mostraram resultados
confiáveis nas diversas condições testadas. No entanto,
as amplificações conduzidas com dois primers
inespecíficos
(ISSR)
apresentaram
resultados
promissores, indicando o seu potencial destes
marcadores para o estudo dos impactos da
fragmentação em Astronium graveolens.
Mata atlântica - Fragmentação - Microssatélite

B0380

DISPUTAS TERRITORIAIS EM BORBOLETAS:
QUANDO
MACHOS
DEVEM
BRIGAR
INTENSAMENTE PELA POSSE DE SÍTIOS DE
ACASALAMANTO?
Simone Garcia Silva (Bolsista SAE/UNICAMP), Paulo
Enrique Cardoso Peixoto e Prof. Dr. Woodruff Whitman
Benson (Orientador), Instituto de Biologia - IB,
UNICAMP
Disputas entre machos pela posse de territórios de
acasalamento são comuns em insetos. No entanto, as
regras pelas quais os machos decidem o vencedor não
são bem esclarecidas. Há três grandes modelos
teóricos que postulam diferentes meios de resolução
das disputas: guerra de atritos (GDA), acesso
seqüencial de informação (ASI) e acesso cumulativo de
informação (ACI). A GDA presume que não há
avaliação mútua da capacidade de luta e, portanto, a
duração da briga deve estar relacionada com a
capacidade de luta do macho perdedor. O ASI presume
que há avaliação mútua da capacidade de luta e
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conseqüentemente a duração da briga deve estar
inversamente relacionada com a diferença de
capacidade de luta entre os rivais. Finalmente, o ACI
prediz que injúrias físicas devem representar um forte
custo da disputa. Neste trabalho testamos se algum
destes três modelos explica a resolução de disputas
territoriais entre machos da borboleta Paryphthimoides
phronius. Para avaliar a ocorrência de toque, fizemos
filmagens
em
alta
velocidade
das
brigas.
Posteriormente, capturamos os machos para relacionar
a duração da disputa com características que
representam a capacidade de luta dos rivais (e.g. peso
corporal). Observamos apenas breves toques entre os
machos que não causaram desvios evidentes na
trajetória de vôo. Machos mais pesados venceram a
maioria das brigas, entretanto, peso não esteve
relacionado com a duração da disputa. Nossos
resultados indicam que nenhum dos três modelos
explica as regras de resolução de conflitos entre
machos de P. phronius.
Interações agonísticas - Territorialidade - Teoria dos jogos
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QUANTIFICAÇÃO DE METABÓLITOS DO CÉREBRO
HUMANO IN VIVO VIA H-MRS PARA ESTUDO DE
PACIENTES COM TRANSTORNO DEPRESSIVO
MAIOR
Caroline Canzian (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Gabriela Castellano (Orientadora), Instituto de Física IFGW, UNICAMP
Neste trabalho utilizou-se o método AMARES
(Advanced Method for Accurate, Robust and Efficient
Spectral fitting of MRS data) para a quantificação de
sinais espectroscópicos de ressonância magnética
utilizando o núcleo de hidrogênio (1H-MRS),
provenientes do cérebro de indivíduos saudáveis e de
pacientes com Transtorno Depressivo Maior (TDM). Os
grupos consistiram de 17 pacientes com TDM (100%
mulheres) com idades entre 21 e 48 anos (idade média
de 35 anos), e 19 indivíduos controles (100% mulheres)
de idades entre 18 e 49 anos (idade média de 34 anos).
O objetivo principal do trabalho foi verificar
estatisticamente se existia variação nos níveis de
metabólitos entre estes grupos, e analisar a variação
desses níveis com a idade para ambos os grupos. A
concentração dos metabólitos foi feita em relação ao
pico da Creatina (Cre - 3,03 ppm), que é considerado
um marcador neurológico para a maioria das
patologias. Foi feita uma análise estatística entre os
grupos usando o software Systat 12. Uma comparação
das idades dos indivíduos envolvidos na análise
utilizando o teste T mostrou que estas idades não eram
estatisticamente diferentes (p = 0,434). A comparação
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das concentrações relativas entre pacientes e controles
foi feita utilizando o teste não paramétrico KruskalWallis,
que
mostrou
não
haver
diferenças
estatisticamente significantes (p > 0,1) entre os dois
grupos para nenhum dos metabólitos quantificados
(NAA, Cre, Cho, Glx, Tau, mIno, Asp, Ala, Lac, Lip).
Espectroscopia - Ressonância magnética - Transtorno depressivo
maior

B0382

QUANTIFICAÇÃO DE METABÓLITOS DO CÉREBRO
HUMANO IN VIVO VIA 1H-MRS PARA O ESTUDO DE
PACIENTES
COM
EPILEPSIA
MIOCLÔNICA
JUVENIL
Marcos Vinicius Puydinger dos Santos (Bolsista
FAPESP), Susana B. Mory, Li Li Min, Fernando Cendes
e Profa. Dra. Gabriela Castellano (Orientadora),
Instituto de Física - IFGW, UNICAMP
Neste trabalho utilizou-se a técnica de espectroscopia
por ressonância magnética (MRS) para a quantificação
de sinais cerebrais de 1H-MRS in vivo de pacientes com
epilepsia mioclônica juvenil (EMJ) e de indivíduos
controles, com o objetivo de verificar se existe uma
variação no padrão metabólico desse tipo de pacientes.
Realizou-se um estudo dos princípios físicos da
geração do sinal de MRS e da modelagem do mesmo
no domínio temporal, assim como o estudo do software
jMRUI para o pré-processamento e quantificação desse
tipo de sinais, e do método AMARES de quantificação,
já implementado nesse software. Aqui apresentamos
resultados de uma amostra contendo 10 pacientes com
EMJ (60% mulheres, idade média 30,1 ± 7,9 anos), e
igual número de indivíduos controles (60% mulheres,
idade média 31,5 ± 7,2 anos). Os dados foram
analisados estatisticamente utilizando o software Systat
12. Utilizando o teste T, vimos que a diferença entre as
idades dos dois grupos não era significante (p > 0,686).
Os resultados da quantificação dos 2 grupos foram
comparados utilizando o teste Kruskal Wallis, que não
apresentou
diferenças
significantes
entre
as
concentrações relativas de nenhum metabólito (o nível
de significância utilizado foi de 5%), o que contraria os
resultados obtidos no trabalho piloto realizado [Mory
SB, Li LM, Guerreiro CAM, Cendes F. Epilepsia 44 (11),
1402-1405, 2003]. A discrepância entre nossos
resultados
e
os
resultados
desse
trabalho
provavelmente se deve à baixa relação sinal-ruído de
nossos dados e ao pequeno número de indivíduos
utilizados. A seguir pretendemos aumentar a amostra e
verificar se isso modifica os resultados obtidos.
Spectroscopy - MRS - Epilepsy

Instituto de Química
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SÍNTESE DE INIBIDORES DA INOS ("INDUCED
NITRIC OXIDE SINTHASE") NA SENSIBILIDADE E
SINALIZAÇÃO DE INSULINA
Carolina Campos Maloper da Silva (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Roberto Rittner Neto
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP
A Óxido Nítrico Sintase induzível (iNOS) é uma proteína
da via inflamatória relacionada à resistência à insulina,
produzindo NO a partir da L-arginina. A inibição
farmacológica da iNOS pode ter efeito benéfico nos
casos inflamatórios, choque séptico e de Diabetes
Mellitus 2(DM2) . Este trabalho descreve a síntese de
alguns S-X-isotiouréias que serão testados quanto à
sua atividade biológica em processos inflamatórios
relacionados à DM2. Também descreve a síntese de
derivado do carbazol um possível inibidor da produção
de NO em macrófagos também relacionando-se com
DM2. Já foram obtidas e purificadas a S-metilisotiouréia
e a S-fenil-etil-isotiouréia, através da reação da tiouréia
com o haleto (ou o álcool) correspondente, de
procedência comercial, com rendimentos satisfatórios.
Após purificação e recristalização, foram identificadas
através dos seus espectros de RMN de 1H e de 13C.
Os testes de atividade foram realizados com a metilisotiuréia enquanto os demais compostos os testes
estão em andamento. As tentativas de obtenção do
terceiro composto, a L-mentil-isotiouréia, a partir do Lmentol, não deram resultados satisfatórios. Assim, esta
foi obtida pela reação geração, in situ, do cloreto de Lmentila, pela reação do álcool com cloreto de tionila,
seguida da adição da tiouréia, que está em fase de
purificação. Novos compostos estão também sendo
preparados. É importante ressaltar que em cada uma
das reações, as condições precisaram ser testadas,
devido às diferenças de reatividade dos diversos
haletos com a tiouréia.Já o derivado carbazolico possui
uma síntese mais complexa e delicada não sendo
finalizada até o presente momento.
Inibidores da iNOS - Síntese - Insulina
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Centro de Componentes e Semicondutores
E0384

GRAFENOS SINTETIZADOS A PARTIR DE ÓXIDO
DE GRAFITE
Sergio Augusto Venturinelli Jannuzzi (Bolsista
PIBIC/CNPq), Sergey Dubin, Matthew Allen, Jonathan
Wassei, Richard B. Kaner (Co-orientador) e Prof. Dr.
Stanislav
Mochkalev
(Orientador),
Centro
de
Componentes e Semicondutores - CCS, UNICAMP
Óxido de grafite tem ocupado posição de destaque
internacionalmente devido as suas promissoras
aplicações na síntese de grafeno. Grafeno é uma
camada atômica de carbonos com hibridização sp2 que
quanto empilhado com outros dá origem ao cristal de
grafite. Grafeno é um material de grande interesse
devido à sua estrutura de bandas peculiar, ele pode ser
considerado um semicondutor de bandgap zero, que à
temperatura ambiente transporta tanto elétrons quanto
buracos. Essa propriedade faz dele promissor para a
geração de dispositivos eletrônicos e para o
afloramento da nanoeletrônica. Suas propriedades
eletrônicas estão ligadas à sua estrutura, que varia em
função da sua rota sintética. A conversão de óxido de
grafite em grafeno tem como vantagens o
processamento em solução, que mais facilmente
permitirá aumento da escala de produção, porém
apresenta como desvantagem a inserção de defeitos na
rede cristalina que diminuem a condutividade do
material final. Para a análise da influência da rota
sintética nas propriedades condutoras do grafeno, dois
métodos foram usados para síntese do óxido de grafite,
que posteriormente foi reduzido em hidrazina. Grafeno
foi caracterizado por microscopia eletrônica de
varredura, microscopia de força atômica modo de
condutividade elétrica e dispositivo resistor foi
construído.
Grafeno - Óxido de grafite - Microscopia de força atômica

Faculdade de Engenharia de Alimentos
E0385

MONTAGEM E CALIBRAÇÃO DE TERMOPARES
PARA CÁLCULO DO COEFICIENTE DE PELÍCULA
DE UMA AUTOCLAVE
Thiago Vieira de Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Homero Ferracini Gumerato (Orientador),
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA,
UNICAMP
O projeto teve por objetivo determinar o coeficiente de
transferência térmica para uma autoclave em cascata

de
água.
A
variável
a
ser
determinada
experimentalmente é a temperatura. Alguns passos
preliminares incluem a montagem e a calibração de
termopares. Quanto à montagem dos termopares, fazse necessário ter o cuidado de compreender o princípio
de diferença de potencial causada por uma diferença
de temperatura para dois materiais distintos. Esse
entendimento possibilita a montagem consciente e
correta. No que diz respeito à calibração, inicialmente
buscou-se um método eficiente para comparar os
termopares com um sensor padrão (PT-100) e, assim,
determinar os parâmetros de correção para cada
termopar. Finalmente, a manutenção dos termopares
foi realizada durante todo o trabalho para que falhas
não acarretassem em erros de leitura. A segunda parte
do trabalho referiu-se à medida do coeficiente de
transferência de calor no equipamento através de
ensaios de penetração de calor num corpo de prova.
Pretendeu-se avaliar a penetração de calor no corpo de
prova, sob diversas condições de circulação do meio de
aquecimento.
Termopares - Calor - Autoclave

E0386

ESTUDO DA PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DE LIPASE
DE PSEUDOMONAS CEPACIA NA CATÁLISE DE
BIODIESEL
Guilherme Henrique de Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Prof. Dr. Ranulfo Monte Alegre (Orientador),
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA,
UNICAMP
As lipases são enzimas usadas na catálise de algumas
reações, como hidrólise, alcoolize e acidólise de
glicerol, mas tem sido descoberto que as lipases
também podem ser usadas como catalisadora nas
reações de esterificação e transeterificação. Os
avanços biotecnológicos na produção industrial de
lipases vêm proporcionando a aplicação destas
enzimas em diferentes setores: as lipases apresentam
aplicações
promissoras
no
setor
alimentício,
agroquímico,
óleoquímico
e
farmacêutico,
proporcionando o crescimento de tecnologias para a
síntese de novos compostos de grande importância
comercial e ambiental, como é o caso do biodiesel.
Com isso este projeto tem por objetivo o estudo da
produção e aplicação de lipases de Pseudomona
cepacia na produção de biodiesel. Dentro das etapas
propostas estão inseridos a produção de lipase por
fermentação submersa utilizando diferentes condições
de cultivo; o estudo de imobilização da lipase em
resinas hidrofóbicas e de troca iônica; e sua utilização
na reação de transesterificação de biodiesel. Tendo em
vista que os processos enzimáticos apresentam, de
modo geral, maior potencial de rendimento em
condições brandas, o seu uso torna uma alternativa
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promissora na aplicação de tecnologias com menor
impacto ambiental.
Lipase - Pseudomonas - Biodiesel

Faculdade de Engenharia Agrícola
E0387

ESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICA DE UMA
COLHEDORA DE FEIJÃO PARA AGRICULTURA
FAMILIAR
Gustavo
Nery
Dutra
de
Castro
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Antonio José da Silva
Maciel (Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola
- FEAGRI, UNICAMP

consumida. O objetivo principal do trabalho era de
realizar o estudo experimental de um processo de
resfriamento com ar forçado e de uma câmara de
armazenamento refrigerado, com um sistema de
compressão de vapor. Infelizmente, não foi possível
realizar a etapa correspondente à familiarização e
aquisição inicial de dados devido à não disponibilidade
de alguns equipamentos. Porém, para trabalhos
futuros, pretende-se obter subsídios, através da
experimentação e estudo da dinâmica do processo de
resfriamento com ar forçado numa câmara de
armazenamento, para o auxílio no desenvolvimento de
um equipamento micro-processado, com interface
homem-máquina para o controle eficiente de sistemas
de resfriamento, modificando automaticamente a vazão
de ar em função da quantidade de produto a resfriar.
Temperatura - Tempo resfriamento - Controle

O feijão é um importante alimento na dieta da
população brasileira. De toda a produção nacional,
cerca de 75 % provem de pequenas propriedades que
utilizam mão de obra familiar no processo de colheita.
Nesses estabelecimentos a cultura é tradicionalmente
colhida manualmente, e geralmente debulhada por
bateção também manual. Nessa realidade um
trabalhador leva de 10 a 12 dias para colher 1ha de
feijão, que além de não ser confortável ao trabalhador,
também prejudica a viabilidade econômica da
produção. O objetivo do trabalho foi propor uma nova
concepção de colhedora de feijão para a agricultura
familiar, visando a melhoria das condições de trabalho
das famílias produtoras e a melhor inserção desses
produtores ao mercado. Para isso, utilizou-se a
metodologia de matriz morfológica, onde foram
definidos os principais componentes da nova máquina e
suas disposições, seguida de um desenho conceitual.
Agricultura familiar - Colhedora de feijão - Estudo de viabilidade
técnica

E0388

DINÂMICA DO PROCESSO DE RESFRIAMENTO DE
PRODUTOS HORTÍCOLAS COM AR FORÇADO,
VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
PARA O CONTROLE DO PROCESSO
Elaine Cangussú de Souza Alves (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Bárbara Janet Teruel
Mederos (Orientadora), Faculdade de Engenharia
Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
As discussões desenvolvidas em relação à preservação
ambiental e ao uso racional de energia, vêm
estimulando o desenvolvimento de novos sistemas de
resfriamento. Além disso, o mercado de refrigeração se
tornou bastante exigente, diversificado e competitivo,
buscando maior qualidade do produto. Desta forma,
existe a necessidade de utilização de estratégias de
controle, visando reduzir o tempo de resfriamento e,
conseqüentemente,
a
quantidade
de
energia
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E0389

MOTORES ELÉTRICOS: BANCO DE DADOS
VISANDO
OBTER
SUBSÍDIOS
PARA
O
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE
DE
MOTORES
PARA
APLICAÇÃO
NA
AGRICULTURA
Frederico Augusto Bergamini de Lima (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Bárbara Janet Teruel
Mederos (Orientadora), Faculdade de Engenharia
Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
O acionamento de motores em velocidade variável
pode contribuir com a economia no consumo de
energia elétrica, os quais constituem um alto percentual
da carga de processos e equipamentos agro-industriais.
Permite também a possibilidade de acioná-los com
melhor desempenho nas aplicações com automação.
Esta proposta tem como objetivo agrupar, num banco
de dados, informações relacionadas com os tipos de
motores utilizados atualmente nas diferentes áreas da
Engenharia Agrícola, para que com esses dados, em
projeto que dará continuidade a este, desenvolver um
hardware para controle de motores elétricos, visando
aumentar a eficiência do processo aliada à diminuição
do consumo de energia elétrica.
Rotação - Potência - Consumo energia

Faculdade de Engenharia Elétrica e de
Computação
E0390

ESTUDO DO MODELO DE UM SENSOR DE
UMIDADE
BASEADO
NA
CONDUTIVIDADE
TÉRMICA DO AR
Felipe Lopasso Rodrigues (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Fabiano Fruett (Orientador), Faculdade de
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Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC,
UNICAMP

vibração torcional é 1714.6 Hz, obtendo-se 3.89º de
deflexão para uma excitação senoidal das espiras com
de amplitude 10 Vpp.

Sensores de umidade possuem larga aplicação em
inúmeras áreas como agricultura, monitoramento do
clima e controle de processos. A maioria dos sensores
de umidade é baseada em capacitores, que, embora
adequados para algumas aplicações não são
suficientemente rápidos e estáveis para outras. Neste
trabalho serão realizados estudos empíricos que
permitem investigar a dependência da condutividade
térmica do ar com relação à sua umidade relativa: um
arranjo de sensores térmicos (termistores NTC)
monitora o gradiente de temperatura próximo a um
atuador térmico, ambos montados dentro de uma
câmara climática. O comportamento desta fonte de
calor e o estado do meio ao qual o sistema está sujeito
serão controlados. Deste modo, consegue-se avaliar os
principais parâmetros do sistema. Estes parâmetros
perimirão a construção de um modelo do sistema para
fins de projeto de sensores de umidade baseados na
umidade do ar. Espera-se que este método de
sensoriamento de umidade não apresente o baixo
tempo de resposta, instabilidade e histerese presentes
nos sistemas baseados em capacitores, sendo inclusive
menos susceptível a estes problemas quando exposto
a contaminantes. O trabalho contribuirá no sentido de
permitir a construção de sensores de umidade com
características superiores aos capacitivos, otimizando o
uso deste tipo de sensor em determinadas aplicações.

Mecatrônica - Optomecatrônica - Scanner

Sensor de umidade - Sensor térmico - Umidade relativa

Faculdade de Engenharia Mecânica
E0391

MICROFABRICAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DE
ESPELHOS OSCILANTES DE SILÍCIO
Alan Júlio de Almeida (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Luiz Otávio Saraiva Ferreira (Orientador),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Este trabalho descreve o projeto e a fabricação de um
espelho oscilante de silício acionado segundo o
princípio do galvanômetro. A usinagem do cristal de
silício deverá ser feita por corrosão anisotrópica em
solução de KOH de wafers <100> com 200 um de
espessura. A estrutura mecânica é composta de um
rotor de 5x5 mm2 conectado a uma moldura por duas
barras de torção. Sobre o rotor há um espelho de 2,340
x 2,340 mm circundado por 25 espiras de 25 um de
largura espaçadas de 25 um. Um circuito magnético
externo gera um campo magnético tangente ao rotor.
Esse campo interage com a corrente elétrica das
espiras do rotor, gerando um torque que faz o espelho
girar em torno do eixo das barras de torção. A
freqüência de ressonância para o primeiro modo de

E0392

DETERMINAÇÃO DA PERMEABILIDADE RELATIVA
DE UM ÓLEO PESADO BRASILEIRO
Alfonso Badaoui Strazzi Sahyon (Bolsista PIBIC/CNPq
e IC CNPq) e Prof. Dr. Osvair Vidal Trevisan
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica FEM, UNICAMP
A permeabilidade relativa de óleos pesados é uma
propriedade fundamental nos estudos de um
reservatório petrolífero. O conhecimento da mesma
pode determinar a capacidade do óleo se mover e a
quantidade deste que pode ser extraído. O presente
projeto buscou obter medidas experimentais para a
estimação de curvas de permeabilidade relativa de
óleos pesados, realizando ensaios de deslocamento em
regime transiente. Os testes foram efetuados em
regime transitório, tentando-se reproduzir os fenômenos
de deslocamento de óleos pesados que ocorrem nos
reservatórios de petróleo. Para realizar essa tarefa, foi
escolhido o método JBN (Johnson-Bossler-Nauman),
um dos mais empregados na prática. Esta metodologia
está baseada em simplificações como escoamento
unidimensional, pressão capilar desprezível, meio
homogêneo
e
fluidos
incompressíveis;
Estas
simplificações geram uma representação extremamente
simplificada do processo de deslocamento. Para este
projeto, escolheu-se um óleo pesado brasileiro, o qual
foi submetido a análises experimentais com a finalidade
de mensurar a sua permeabilidade relativa.
Permeabilidade relativa - JBN - Óleo pesado

E0393

MEDIDAS DE VISCOSIDADE DE UM ÓLEO
ESPUMOSO
Gustavo
Aparecido
Bueno
Ferreira
(Bolsista
ITI/PCI/CNPq) e Prof. Dr. Osvair Vidal Trevisan
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica FEM, UNICAMP
A determinação da viscosidade de um óleo em
reservatório é importante, pois juntamente com outras
técnicas pode-se aumentar a produtividade do óleo.
Neste experimento foi medida a viscosidade de um óleo
espumoso com viscosímetro eletromagnético, que
opera de acordo com o principio de Stokes, porém a
força considerada é a eletromagnética. Tais medidas
foram realizadas em diversos intervalos de tempo a
uma pressão abaixo do ponto de bolha e, com isso, a
amostra teve uma menor quantidade de gás dissolvido
do que a de um óleo vivo, que contém gás dissolvido.
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Assim, espera-se que a viscosidade medida a uma
pressão abaixo do ponto de bolha tenha um valor maior
devido à menor quantidade de bolhas contidas no gás,
pois estas diminuem o atrito entre as camadas
laminares quando o mesmo está escoando, diminuindo,
assim, o valor da viscosidade do fluido. Esta hipótese
inicial foi confirmada através dos resultados obtidos,
nos quais a quantidade de gás preso no óleo espumoso
influenciou no valor da viscosidade; quanto maior a
quantidade de gás no óleo, menor o valor da
viscosidade deste.
Viscosidade - Óleo espumoso - Petróleo

Faculdade de Engenharia Química
E0394

DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS PARA
OBTENÇÃO DE PRODUTOS DE ALTO VALOR
AGREGADO A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA
NACIONAL RENOVÁVEL-OLEO DE PALMA
Jaqueline Pereira Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Rubens Maciel Filho (Orientador), Faculdade
de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
O óleo de palma é a fonte de carotenóides mais rica da
natureza, sendo que o mais importante deles é o betacaroteno. As áreas produtoras no Brasil são
encontradas no Pará (maior produtor, concentrando
80% da área plantada), Amazonas, Amapá e Bahia.
Esta pro vitamina A é um produto muito importante
devido a sua comprovada ação anti-oxidante e anticancerígena. Este projeto visa a extração do betacaroteno através do processo de destilação molecular,
que opera a baixas pressões (vácuo), evitando a
degradação térmica do beta-caroteno. No entanto, para
que a destilação seja realizada, é necessária uma
preparação do óleo, que ocorre em duas etapas
consecutivas: neutralização (para eliminar ácidos
graxos livres presentes no óleo) e transesterificação
(para diminuir o peso molecular dos glicerídeos
presentes no óleo transformando-os em ésteres).
Ambas as etapas acima foram otimizadas através de
um planejamento experimental e análise de superfície
de resposta. Os dados destes planejamentos foram
analisados no software “Statistica 7.0”. Com estes
experimentos pode-se definir quais condições de
operação são ideais para as etapas de preparação do
óleo. Concluímos então que o pré-tratamento da
matéria-prima é fundamental para obter um bom
desempenho da destilação molecular.
Óleo de palma - Processos - Produtos
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E0395

BUSCA DE NOVOS MEMBROS NA ASSOCIAÇÃO
ESTELAR TW HYDRAE
Andressa Cristina Silva Ferreira (Bolsista FAPESP),
Carola Dobrigkeit Chinellato e Prof. Dr. Ramachrisna
Teixeira (Orientador), Instituto de Astronomia, Geofísica
e Ciências Atmosféricas - IAG, USP
TW Hydrae (TWA) é uma associação estelar muito
jovem e muito próxima a Terra, com aproximadamente
25 membros conhecidos. Devido à sua proximidade e
baixa idade, e também ao interesse particular de muitos
de seus membros, TW Hydrae tem se revelado
extremamente interessante, tanto de um ponto de vista
global, quanto de um individual, e por esse motivo tem
sido intensamente estudada. O objetivo desse projeto é
utilizar os dados de movimentos próprios e de
paralaxes trigonométricas de três campos já medidos,
os dados de movimentos próprios de eventuais campos
adicionais obtidos a partir de observações feitas no
Observatório Europeu do Sul (ESO, de European
Southern Observatory), além de dados da literatura,
para uma busca de possíveis novos candidatos a
membros da associação estelar TWA.
TW Hydrae - Associação estelar - Movimento próprio

Instituto de Computação
E0396

SEGMENTAÇÃO
INTERATIVA
DE
IMAGENS
NATURAIS
BASEADA
NA
TRANSFORMADA
IMAGEM-FLORESTA
Thiago Vallin Spina (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Alexandre Xavier Falcão (Orientador), Instituto de
Computação - IC, UNICAMP
A segmentação de cenas naturais é uma tarefa
praticamente impossível do ponto de vista automático
e, portanto, a abordagem interativa se mostra mais
promissora. Este processo pode ser dividido nas etapas
de reconhecimento e delineação, sendo que a primeira
é melhor realizada pelo homem e a segunda pelo
computador. No presente trabalho este reconhecimento
é feito através da seleção de sementes (marcadores)
dentro e fora do objeto, que são utilizadas pela
transformada imagem-floresta (IFT) para segmentá-lo.
A IFT é uma metodologia para o desenvolvimento de
operadores de processamento de imagens baseados
em conexidade. Após o reconhecimento do objeto, a
segmentação consiste do realce deste e da delineação
propriamente dita. Na literatura, realce e delineamento
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são tratados como um só processo, o que diminui a
qualidade do resultado. No projeto optou-se por separálos e utilizar algoritmos inspirados na IFT para obter
maior controle e precisão sobre o resultado final. O
realce utiliza um algoritmo de aprendizado de máquinas
baseado na IFT para aumentar a dissimilaridade entre
objeto e fundo. O delineamento utiliza a IFT diferencial,
que
permite
adicionar
e
remover
regiões
interativamente, para finalizar o processo. O método
proposto foi avaliado e demonstrou-se aumento na
acurácia com menor envolvimento do usuário.
Segmentação de imagens - Processamento de imagens - Análise de
imagens

E0397

MIDDLEWARE
RECONFIGURÁVEL
PARA
TELEFONES CELULARES
Vítor Paulo Villarino Pinto (Bolsista SAE/UNICAMP), Jó
Ueyama e Prof. Dr. Edmundo Roberto Mauro Madeira
(Orientador), Instituto de Computação - IC, UNICAMP
O acesso a telefones celulares tem se tornado cada vez
mais facilitado à medida que os custos caem e as áreas
de aplicação se expandem. Neste cenário, middlewares
cada vez mais complexos estão sendo desenvolvidos,
mas, apesar de constituírem uma base sólida para a
construção de aplicações, estes middlewares pecam na
falta de mecanismos de configuração e reconfiguração
em tempo de execução. Neste trabalho visamos mudar
este panorama através da migração de um middleware
baseado no modelo de componentes OpenCom
(desenvolvido pela Universidade de Lancaster – UK)
para o ambiente de Java Micro Edition (J2ME). Para
este desenvolvimento utilizamos as IDEs (Integrated
Development Environment) NetBeans 6.5 e Eclipse 3.2,
integradas com os ambientes de emulação Sun
Wireless Toolkit 2.5 e Sony Ericsson CDC Platform.
Durante a fase de testes foram criadas diversas
aplicações, sendo que a principal delas é um
reconfigurador em tempo de execução entre redes Wifi
e Bluetooth. Utilizamos nestes testes um telefone
celular Samsung SGH-G600 e um sensor Gumstix
Connex 400xm-bt juntamente com a extensão Wifistix.
Sistemas distribuídos - Middleware - Mobilidade

E0398

ALGORITMOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDES
SENSORES CONEXAS COM MAXIMIZAÇÃO DE
TEMPO DE VIDA
Bruno Machado do Amaral (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Eduardo Candido Xavier (Orientador), Instituto
de Computação - IC, UNICAMP
Redes sensores são formadas por pequenos
equipamentos autônomos de comunicação. Tais
equipamentos, chamados de sensores, devem

comunicar-se de forma cooperativa para atingir um
resultado global de uma tarefa. O foco de estudo é
sobre redes sensores estacionárias, com restrições no
uso de energia. O problema é construir uma rede tal
que todos os nós da rede possam trocar informações,
portanto uma rede conexa, tal que o tempo para que a
energia de um nó acabe seja maximizado. Nosso
objetivo foi estudar, analisar, comparar e implementar
algoritmos promissores que solucionam o problema:
LESS (Largest Expading Sweep Search), BIP
(Broadcast Incremental Power) e MSNL (Maximum
Static Network Lifetime). Os dois primeiros têm como
objetivo reduzir a potência total de transmissão de uma
rede sensor, maximizando, assim, seu tempo de vida; o
último, procura maximizar o tempo de vida da rede,
buscando minimizar a aresta de maior peso na árvore
de transmissão da rede. Com esse estudo, foi possível
observar as vantagens e desvantagens de cada
heurística de maximização do tempo de vida de uma
rede sensor, além de analisar em quais situações
algoritmo é mais vantajoso.
Redes sensores - Algoritmos - Otimização

E0399

ALGORITMOS
E
HEURÍSTICAS
PARA
O
PROBLEMA DE ROTEAMENTO TRIDIMENSIONAL
Pedro Henrique del Bianco Hokama (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Flávio Keidi Miyazawa
(Orientador), Instituto de Computação - IC, UNICAMP
Neste projeto investigamos o problema do caixeiro
viajante com carregamento de caixas. Neste problema,
um veículo deve ser carregado com caixas em um
depósito e em cada ponto de entrega devem ser
descarregadas as caixas associadas a ele. O veículo
usa um contêiner de dimensões específicas para
carregar as caixas e a ordem dos pontos de entrega
deve ser considerada na geração do empacotamento,
de tal maneira que as caixas que permanecem no
veículo não devem obstruir o descarregamento das
caixas a serem descarregadas. A rota encontrada deve
possuir custo mínimo e o empacotamento associado
deve ser viável em um único contêiner. Trata-se de um
problema recente e ainda pouco estudado na literatura.
Apresentamos um algoritmo branch-and-cut para
encontrar a solução ótima para o problema. Para o
nosso conhecimento nenhum estudo anterior envolveu
a resolução desse problema de forma exata. A
estratégia apresentada mostrou ser adequada para
resolver instâncias de pequeno e médio porte. Ainda
investigamos algoritmos para o problema mais geral do
roteamento de veículos com empacotamento de caixas,
onde dispomos de alguns veículos e desejamos
encontrar rotas que atendam a todos os clientes, e um
empacotamento viável para rota encontrada.
Empacotamento tridimensional - Roteamento de veículo - Problema
do caixeiro viajante
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E0400

SERVIÇOS WEB REUTILIZÁVEIS EM SISTEMAS DE
E-GOV INCLUSIVOS
Diogo Moreira Bispo (Bolsista FAPESP), Marcos
Augusto Francisco Borges (Co-orientador) e Profa. Dra.
Maria Cecilia Calani Baranauskas (Orientadora),
Instituto de Computação - IC, UNICAMP
As redes sociais estão a cada dia se tornando mais
populares. Tal ascensão não vem, necessariamente,
acompanhada de uma preocupação com acessibilidade
e usabilidade. Tal cenário motivou a criação do projeto
e-Cidadania: Sistemas e Métodos na Constituição de
uma Cultura mediada por Tecnologias de Informação e
Comunicação. O projeto e-Cidadania visa a criação de
uma rede social inclusiva, universalmente acessível e
adaptada ao contexto sócio-cultural brasileiro, criando
novas tecnologias e paradigmas de acessibilidade. Este
projeto de iniciação científica visa encontrar soluções
tecnológicas de apoio ao e-Cidadania. Faz parte deste
projeto a identificação de recursos e sua integração no
desenvolvimento de soluções voltadas para a gravação
e reprodução de áudio e vídeo através da web. Um
exemplo de tais soluções e também envolve a interação
com ferramentas de sintetização de voz , integradas a
uma animação de uma face, que será utilizada no
sistema de rede social inclusiva em desenvolvimento no
e-Cidadania. Tais mecanismos de áudio e vídeo são
essenciais na proposição de soluções de interação
inclusivas.
Serviços web - Redes sociais - Acessibilidade

E0401

IMPLEMENTAÇÃO
E
DOCUMENTAÇÃO
DE
MECANISMOS PARA ADEQUAÇÃO DE REDES OBS
A GRADES NO SIMULADOR NCTUNS
Rafael Lima Curi (Bolsista SAE/UNICAMP), Daniel
Batista, Gustavo Bittencourt Figueiredo e Prof. Dr.
Nelson Luis Saldanha da Fonseca (Orientador),
Instituto de Computação - IC, UNICAMP
Além da sua flexibilidade e capacidade de transmissão,
as redes OBS (Optical Burst Switching) têm como novo
apelo ao seu uso em uma Internet de nova geração
baseada em WDM, o uso como tecnologia de
transmissão para o tráfego de dados das Grades
computacionais.
Neste
trabalho,
criaram-se
mecanismos para executar aplicativos de Grades sobre
redes OBS, visando agilizar a requisição e reserva dos
recursos disponíveis. Para isso, foram desenvolvidas
técnicas
para
aprimorar
as
montagens
e
escalonamento das rajadas, fazendo com que esses
processos levem em consideração as várias classes de
serviço da Grade, a prioridade relativa entre elas, e os
caminhos de fonte e destino que as várias rajadas
136

devem seguir. Supondo um aplicativo que requisite o
envio de streams, por exemplo, é possível fazer a
reserva de todas as rajadas nos comutadores do núcleo
antes de começar o envio delas, garantindo que não
haverá interrupções na exibição do stream no nó de
destino. Para um aplicativo que requisite o acesso
constante a um banco de dados, é possível garantir a
reserva, nos comutadores, para envio de várias querys,
ao invés de tentar garantir a cada query gerada,
melhorando a disponibilidade do banco e o tempo de
resposta, já que os resultados terão mais chance de
serem encaminhados sequencialmente. No caso de
várias tarefas que executem em paralelo na grade,
verifica-se quais transferirão dados por caminhos em
comum e um único pacote de controle é enviado,
diminuindo assim o overhead nos mecanismos da rede
OBS.
Redes OBS - Simulador nctuns - Grades

E0402

SIMULAÇÃO DE RÁDIO SOBRE FIBRA INTEGRAÇÃO E VALIDAÇÃO DE MÓDULOS PARA
SIMULAÇÃO DE WIMAX SOBRE REDES ÓPTICAS
Tiago Pedroso da Cruz de Andrade (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Nelson Luis Saldanha da
Fonseca (Orientador), Instituto de Computação - IC,
UNICAMP
As redes WiMAX, baseadas no padrão IEEE 802.16,
têm grande destaque tanto no meio acadêmico quanto
no meio comercial. O padrão define a interface física e
o protocolo de acesso ao meio para redes
metropolitanas sem fio fornecendo acesso à Internet.
Se por um lado o canal sem fio permite uma grande
difusão do acesso à Internet, por outro lado está sujeito
a uma série de fenômenos que prejudicam a
transmissão em um ambiente urbano. Este projeto visa
desenvolver uma ferramenta capaz de realizar
simulações mais realistas com o fenômeno físico de
perda de percurso, que é a atenuação natural do sinal
na propagação no meio. O modelo de propagação
implementado neste projeto foi o SUI/Erceg, um modelo
empírico derivado de dados coletados na mesma
frequência de operação das redes WiMAX e
recomendado como modelo físico realista pelo WiMAX
Forum. A ferramenta Network Simutation 2 (NS2) em
conjunto com um módulo WiMAX desenvolvido pelo
NIST (National Institute of Standards and Technology),
foram utilizado como base para o desenvolvimento do
modelo. Para a validação da implementação, diversos
cenários foram simulados e os resultados das
simulações foram plotados em gráficos e então
comparados com o modelo selecionado. Os resultados
obtidos no projeto foram bem próximos aos
apresentados pelo modelo SUI/Erceg, deixando o
módulo capaz de realizar simulações mais realistas.
Redes - WiMAX - Simulações

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009

E0403

SISTEMA
DE
INFORMAÇÃO
PARA
GERENCIAMENTO
DE
DADOS
DE
BIODIVERSIDADE EM TABLETPC
Felipe dos Santos Pinto de Andrade (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Ricardo da Silva Torres
(Orientador), Instituto de Computação - IC, UNICAMP

permitam a realização de experimentos envolvendo
usuários reais.O objetivo desse trabalho de iniciação
científica é a especificação e implementação de uma
interface gráfica para um sistema de classificação de
imagens de sensoriamento utilizando realimentação de
relevância. Essa interface deverá permitir que o usuário
visualize e selecione imagens para classificação, avalie
o resultado da classificação e gere uma imagem
vetorizada das regiões de interesse.
Interface gráfica - Classificação de imagens - Sensoriamento remoto

Recentemente vem sendo desenvolvido o projeto de
pesquisa Deployment and Assessment of an Image
Annotation and Retrieval Tool, Including for Biodiversity
com apoio financeiro da Microsoft. Trata-se de uma
colaboração entre o Instituto de Computação da
Unicamp e a Virginia Tech, EUA. Uma ferramenta que
suporta anotação de imagens e realização de buscas
(baseadas em descrições textuais e visuais) sobre
dados de biodiversidade foi especificada e
implementada dentro deste projeto. Neste trabalho de
iniciação científica foram implementados novas
funcionalidades para esta ferramenta, dentre as quais
destacam-se interface para comparação de imagens de
espécies, listagem de anotações realizadas, inclusão
de múltiplos descritores para recuperação por conteúdo
de imagens e suporte à técnica de realimentação e
relevância. Além disso, esta iniciação científica incluiu
atividades relacionadas à especificação e à condução
de
experimentos
visando
à
validação
das
funcionalidades implementadas no contexto de ensino
de
Parasitologia.
Resultados
experimentais
preliminares demonstram que a ferramenta constitui
uma aplicação útil para identificação de espécies,
contribuindo para o aprendizado de Parasitologia.
Tabletpc - Anotação de imagens - Recuperação de imagens

E0404

INTERFACE GRÁFICA PARA SISTEMAS DE
CLASSIFICAÇÃO
DE
IMAGENS
DE
SENSORIAMENTO
REMOTO
QUE
UTILIZAM
REALIMENTAÇÃO DE RELEVÂNCIA
Rafael Ferrucci (Bolsista IC CNPq), Jefersson Alex dos
Santos e Prof. Dr. Ricardo da Silva Torres (Orientador),
Instituto de Computação - IC, UNICAMP

E0405

UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE RAY TRACING
PARA ANIMAÇÃO EM COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA
Marcos Vinicius Mussel Cirne (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Siome Klein Goldenstein (Orientador), Instituto
de Computação - IC, UNICAMP
Os avanços obtidos na área de Computação Visual,
mais precisamente no ramo de visualização de dados
volumétricos, contribuíram em grande escala para o
progresso de diversas áreas de pesquisa científica, tais
como Meteorologia, Oceanografia, Geociências,
Medicina, entre outras, no que diz respeito à
compreensão de fenômenos estudados em cada uma
dessas áreas. Uma das técnicas que tratam desse
ramo é conhecida como Ray Tracing, que consiste em
gerar uma imagem 2D a partir das informações de cor e
de iluminação de cada pixel de uma dada imagem 3D,
o que é feito a partir do traçado de raios luminosos que
partem de um observador (câmera), acompanhando as
suas trajetórias de reflexão e refração sobre os objetos
presentes em uma cena, até atingirem uma
determinada fonte luminosa. Neste trabalho, o objetivo
foi o de desenvolver uma animação tridimensional de
um conjunto de dados científicos volumétricos que
variam ao longo do tempo, possibilitando uma análise
detalhada desses dados. Para isso, foram estudadas
duas ferramentas que permitem a implementação da
técnica de Ray Tracing: POV-Ray e Renderman. Após
esse estudo, optou-se pelo uso do Renderman para o
desenvolvimento da animação, devido à sua eficiência
na renderização de cenas e pela maior facilidade de
programação.
Ray tracing - Visualização volumétrica - Animação

Realimentação de relevância é um conceito utilizado
em Recuperação de Imagens por Conteúdo que
permite que o sistema aprenda as preferências do
usuário na medida em que ele interage com o sistema.
Esse conceito foi recentemente adaptado para
classificação de Imagens de Sensoriamento Remoto
(ISR). Por dependerem do usuário para fornecer
informações necessárias ao aprendizado, sistemas
baseados em realimentação de relevância necessitam
de interfaces gráficas bem desenvolvidas. Como a
classificação de ISRs com realimentação é uma
abordagem nova, ainda não há interfaces gráficas que

Instituto de Estudos da Linguagem
E0406

CIÊNCIA E ARTE NA WEB
Marco Antonio Dias Junior (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Maria Irma Hadler Coudry (Orientadora),
Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
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O objetivo deste trabalho é discutir como disponibilizar
certo conteúdo na Web, em páginas, blogs ou
configurações que criem ambientes compartilhados e
capazes de gerir conteúdos eficazes. Discutir ciência,
vinculada ao formato e validade acadêmica, permitindo
uma conexão entre a comunidade e a universidade.
Disponibilizar conteúdos científicos e atividades
culturais, através da página da Coordenadoria de
Desenvolvimento Cultural (CDC), utilizando a internet
como meio de acesso à arte, ciência e cultura. Propiciar
conexão num ambiente com caracteres próprios e
imagens acessíveis à pesquisa das escolas e seus
alunos, em conjunto com as atualizações da
comunidade acadêmica, seus conhecimentos e
perspectivas. Estabelecer formatos de blogs, perfis,
bate-papos que interajam com os saberes escolares e
seus navegantes em busca de informações. A proposta
é a execução de uma página com conteúdo relacionado
à história da ciência onde também há informações
sobre as diversas relações entre pensadores, filósofos
e cientistas. Demonstrar através de excertos de texto e
livros referentes ao assunto o desenvolvimento do
pensamento científico. Trabalhar com imagens que são
representações artísticas. Compartilhar informações de
artefatos que foram utilizados em experimentos,
observações e suas curiosidades.
Ciência - Web - Arte

Instituto de Física
E0407

CONSTRUÇÃO
DE
UM
SISTEMA
PARA
ESPECTROSCOPIA DE DESSORÇÃO TÉRMICA
PROGRAMADA – TDS
Fabio Lofredo Cesar (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Abner de Siervo (Orientador), Instituto de Física IFGW, UNICAMP
Este projeto teve como objetivo o desenvolvimento de
um sistema de espectroscopia de dessorção térmica
(do inglês TDS- Temperature Desorption Spectroscopy)
compatível com ultra alto vácuo (UHV) que será
utilizado para análise da interação de diferentes gases
com superfícies de catalisadores modelo. Para tanto,
foi necessário projetar toda a instrumentação que inclui
uma câmara especial para UHV com bombeamento
diferencial onde é instalado o detector, um
espectrômetro de massa;
um sistema de
movimentação linear de precisão para aproximar a
câmara de TDS da superfície da amostra a uma
distância
menor
que
1mm
e
o
controle
computadorizado para aquisição de dados via Labview.
Neste trabalho, apresentamos o projeto mecânico da
instrumentação (Autodesk Inventor for Students), a
implantação
da
mesma
no
Laboratório
de
Espectroscopia Eletrônica do Grupo de Física de
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Superfícies do IFGW e sua automação. Serão
apresentados resultados preliminares de TDS para a
adsorção de gases simples em superfícies de
monocristais metálicos e a comparação com resultados
prévios da literatura. O projeto foi parcialmente
financiado pelo CNPq (Edital Universal 470448/2007-5)
e FAEPEX/PRP/UNICAMP (PAPDIC
no 519.292977/07).
Instrumentação - Espectroscopia - Dessorção térmica

E0408

ESTUDO
DE
PROPRIEDADES
MAGNETOCALÓRICAS E ESTRUTURAIS DE LIGAS
METÁLICAS DAS SÉRIES GD1-XNDX E GD5XNDXSI4
Ana Teresa Gardini Mendes (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Adelino de Aguiar Coelho (Orientador),
Instituto de Física - IFGW, UNICAMP
Desde a descoberta dos materiais com efeito
magnetocalórico gigante e temperaturas de transição
próximas a temperatura ambiente, grande esforço tem
sido realizado pela comunidade científica no
desenvolvimento desses materiais, por possuírem um
grande potencial para serem utilizados como materiais
refrigerantes em refrigeradores e aparelhos de ar
condicionado, dispensando o uso de gases do efeito
estufa e com maior eficiência energética, gerando
grande benefício para o meio ambiente. As amostras
foram fundidas em forno a arco voltaico e tratadas
termicamente em forno resistivo. As mesmas foram
analisadas por metalografia para verificar a presença
de fases indesejadas. Os compostos como tratados
também foram analisados por difração de raios X, outro
método para avaliar a eficiência do tratamento térmico
e que é usado para analisar propriedades estruturais do
composto. Por último, as amostras tratadas foram
submetidas a medidas magnéticas para o estudo de
suas propriedades, como temperatura de transição
magnética. A partir da magnetometria é possível obter
as curvas do Efeito Magnetocalórico dos compostos
estudados.
Efeito magnetocalórico - Mateiriais magnéticos - Intermetálicos

E0409

REDAÇÃO
DE
UM
TEXTO
SOBRE
AS
EXPERIÊNCIAS DE AMPÈRE COM MATERIAIS DE
BAIXO CUSTO
Fabio Miguel de Matos Ravanelli (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Prof. Dr. André Koch Torres de Assis (Orientador),
Instituto de Física - IFGW, UNICAMP
André-Marie Ampère (1775 - 1836) foi o criador da
eletrodinâmica, área da física que trata da interação
entre correntes elétricas. O principal resultado de suas
pesquisas foi a obtenção da lei de força entre
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elementos de corrente. Em sua homenagem a unidade
de corrente no Sistema Internacional é designada de
Ampère. James Clerk Maxwell chamou-o de “Newton
da eletricidade” e afirmou que a força de Ampère “tem
de sempre permanecer como a lei cardeal [mais
importante] da eletrodinâmica”, [Maxwell, A Treatise on
Electricity and Magnetism, Dover, New York, 1954, Vol.
2, parágrafo 528, pág. 175]. Apesar da grande
importância de sua obra na história da física, poucas
pessoas estão familiarizadas com ela. Neste projeto
objetiva-se aproximar os estudantes da obra de
Ampère. Para isto foi feita uma reprodução com
materiais de baixo custo de algumas de suas principais
experiências. Foi escrita uma pequena biografia de
Ampère. Também foram redigidos textos didáticos
descrevendo detalhadamente, com uma linguagem de
fácil compreensão, a reprodução destas experiências
que o levaram à obtenção de sua lei de força entre
elementos de corrente. Os experimentos foram
realizados com materiais de fácil obtenção,
possibilitando sua reprodução por um grande público.
Os textos incluem figuras e fotografias ilustrando como
construir os instrumentos e como realizar as
experiências.
Ampère - Eletrodinâmica - Material didático

E0410

PROJETO, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE UM
EQUIPAMENTO BASEADO NUM ESPECTRÔMETRO
DE MASSA PARA ANÁLISE DOS GASES
EXAURIDOS DE EXPERIMENTOS DE PÓSGRADUAÇÃO EXISTENTES NO GCA/ DFA/ IFGW
Lucas Ferrari de Carvalho Costa (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Prof. Dr. Carlos Aalberto Luengo (Orientador),
Instituto de Física - IFGW, UNICAMP
O Grupo Combustíveis Alternativos desenvolve 4
pesquisas de pós graduação nas quais se faz
necessária à análise de gases provenientes dos
respectivos processos, assim optou-se pela montagem
e construção de um equipamento com um
espectrômetro de massa como detector.
Este projeto de iniciação científica propôs a automação
do controlador lógico programável e estudo da técnica
de espectrometria de massa para depois caracterizar
os parâmetros do equipamento. A automação visou
fazer com que o equipamento fosse ligado e desligado
automaticamente, além de fazer os controles de
segurança, em geral, e temperatura do sistema, no qual
temos a câmara de vácuo e o capilar que leva o gás até
a câmara. Controlando a temperatura do capilar
evitamos que o gás se condense no interior dele, o que
prejudica as analises a serem feitas, pois não podemos
ter liquido no interior da câmara. Finalizada a
montagem mediu-se o volume estático e dinâmico do
sistema e a condutância do sistema de amostragem.
Foi feita uma investigação da seletividade do

equipamento quanto ao peso molecular dos gases
analisados na faixa de 1 a 200 uma – faixa do
quadrupolo – procurando verificar a representatividade
do sistema de amostragem.
Espectrometria de massa - Análise residual de gases - Detector

E0411

CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE IMAGENS 2-D E
3-D DE MICROSCOPIA CONFOCAL MULTIFÓTON E
SHG DE TECIDOS BIOLÓGICOS
Mirian Denise Stringasci (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Carlos Lenz Cesar (Orientador), Instituto de Física IFGW, UNICAMP
No processo de construção de imagens por
Microscopia Confocal Multifóton, é utilizada a absorção
de dois fótons para a excitação de um elétron. Então,
para que ocorra essa absorção, cada fóton deve ter a
metade da energia necessária para excitar um elétron,
ou seja, o comprimento de onda do laser de excitação
deve ser dobrado. Neste método de fluorescência, é
utilizado o laser pulsado, em que os fótons passam a
coincidir no tempo, aumentando muito a probabilidade
de obter a absorção de dois fótons. Além disso, neste
caso a superposição espacial dos fótons é muito maior
na região do foco, tendo uma menor região de
excitação e maior penetração do laser na amostra,
possibilitando maior observação das estruturas
internas. Diferente da fluorescência, na construção de
imagens por Geração de Segundo Harmônico (SHG)
não há absorção de fótons do laser, eles são apenas
espalhados após interagirem com os elétrons da
amostra. Este processo necessita de dois fótons para
emitir um fóton com o dobro da freqüência. O SHG só é
gerado onde não há simetria de inversão na amostra.
Um ótimo exemplo disso é o colágeno, que além de
não possuir essa simetria, suas moléculas são
alinhadas em hélices intensificando o sinal do SHG.
Utilizando esses métodos, meu projeto é construir
imagens de tecidos biológicos em 2-D e 3-D.
Microscopia - Multifoton - SHG

E0412

ESTUDO DE PROPRIEDADES ESTRUTURAIS DE
COMPOSTOS INTERMETÁLICOS TR2COGA8 POR
DIFRAÇÃO DE RAIOS X
Guilherme Abreu Faria (Bolsista SAE/UNICAMP), Cris
Adriano, Pascoal Pagliuso e Prof. Dr. Carlos Manuel
Giles Antunez de Mayolo (Orientador), Instituto de
Física - IFGW, UNICAMP
Reportamos neste trabalho o estudo das propriedades
cristalográficas e estruturais da família de compostos
intermetálicos isoestruturais R2CoGa8 onde R = Gd, Tb,
Dy, Ho, Er, Tm, Yb e Lu. Esta família tem sido objeto de
estudos freqüentes dada sua semelhança com a família
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RnMnIn(3m+2n) (R = La - Tb; M = Rh, Ir), que apresenta
uma vasta gama de propriedades interessantes, como
supercondutividade não convencional e efeito Kondo,
além de estruturas magnéticas complexas. Através de
estudos anteriores foi comprovado que a ocorrência
destes fenômenos está diretamente ligada a sua
estrutura cristalina, e sendo assim, esta família de
materiais se apresenta como um novo objeto de estudo
na física dos sistemas de elétrons altamente
correlacionados. Este trabalho visa a resolução fina das
características cristalográficas dos compostos da
família R2CoGa8, além de uma análise de defeitos
cristalinos, através de medidas de difração de raios x
por amostras monocristalinas e em pó, e se insere em
um trabalho mais amplo cujo objetivo é determinar a
estrutura magnética dos compostos desta família.
Cristalografia - Difração de raio X - Intermetálicos

E0413

ESTUDO DOS ESTADOS MESÔNICOS DO TIPO
BOTOMÔNIO SEGUNDO A MECÂNICA QUÂNTICA
Leonardo Ghizoni (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Carola Dobrigkeit Chinellato (Orientadora), Instituto de
Física - IFGW, UNICAMP
O estudo da resolução da equação de Schrödinger tem
um papel fundamental na área de física das partículas
elementares, principalmente no estudo de estados
ligados, como é caso do átomo de hidrogênio, do átomo
hidrogenóide positrônio e dos mésons. A partir da
resolução dessa equação é possível obter as
autofunções, densidades de probabilidade e níveis de
energia dos diversos autoestados de um sistema ligado
qualquer. O presente projeto tem como objetivo a
resolução da equação de Schrödinger para o méson do
tipo botomônio, que consiste em um estado ligado entre
um quark bottom e sua antipartícula. Inicialmente a
equação de Schrödinger foi resolvida para potenciais
tridimensionais simples, como o poço esférico infinito, o
potencial harmônico e o potencial coulombiano,
determinando assim os números quânticos e as
energias dos autoestados. Posteriormente estudou-se o
potencial do tipo Cornell (coulombiano + linear), para o
qual foi resolvida a equação de Schrödinger através de
métodos numéricos, calculando assim os níveis de
energia para os mésons botomônio e comparando-os
com dados experimentais. Ainda nessa fase foram
feitos cálculos de energia para várias formas de
potencial como perturbação do potencial coulombiano,
sendo então comparadas às energias medidas do
méson botomônio.
Partículas elementares - Quarks - Botomônio
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ESTUDO DA ANISOTROPIA DA RADIAÇÃO
CÓSMICA PELO OBSERVATÓRIO PIERRE AUGER
Marina Trad Nery (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Carola Dobrigkeit Chinellato (Orientadora), Instituto de
Física - IFGW, UNICAMP
O estudo das direções de chegada dos raios cósmicos
na Terra é uma maneira promissora para obter
informação sobre a sua origem e propagação pelo
espaço galáctico e intergaláctico. Os dados do
Observatório Pierre Auger, cuja construção na
Argentina foi recentemente concluída e que já vem
operando continuamente desde janeiro de 2004,
prestam-se sobremaneira para estudos de anisotropias
na faixa de energias em torno de 1018 eV ou acima.
Este trabalho teve como objetivo o estudo de
anisotropias em pequena escala angular, aplicando
testes estatísticos e não utilizando catálogos de fontes
astrofísicas. O método estudado consiste em combinar
as direções de chegada de raios cósmicos detectados
pelo Observatório Auger três a três e estudar a
distribuição das áreas que estas três direções delimitam
sobre uma esfera. Um excesso de triângulos de
pequena área sobre a esfera, quando comparado com
o valor esperado em um conjunto de direções
isotrópicas, é um teste poderoso para certos tipos de
anisotropias de pequena escala. Foi abordada a análise
de eventos de raios cósmicos reais detectados pelo
observatório no período de 2004 até 2008.
Raios cósmicos - Observatório Auger - Anisotropia
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ALGORITMOS
GENÉTICOS
APLICADOS
NO
ESTUDO DO FOLDING DE PROTEÍNAS EM
MODELOS DE REDE
Francisco Alírio Almeida Gomes de Moura (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Douglas Soares Galvão
(Orientador), Instituto de Física - IFGW, UNICAMP
Uma área importante na pesquisa de sistemas
orgânicos é o design de compostos para aplicações
específicas. Exemplos típicos dessas aplicações são o
desenvolvimento de enzimas por engenharia genética,
novos catalisadores e agentes anticancerígenos. O
design desses compostos implica um conhecimento
detalhado da estrutura tridimensional, ou seja, da
determinação da estrutura conformacional de menor
energia livre. Supondo-se que a estrutura nativa de
uma molécula corresponda a uma conformação para a
qual a energia está próxima do mínimo global, o
problema da determinação da conformação molecular
pode ser formulado como um problema clássico de
otimização. Nesse trabalho abordamos o problema do
enovelamento de proteínas, que consiste na
minimização da energia conformacional, utilizando
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simulações feitas com um algoritmo genético associado
a um modelo HP de rede cúbica 3d. O algoritmo
genético é um algoritmo de otimização com operadores
inspirados na biologia, especialmente na teoria da
evolução de Darwin, e a rede cúbica é uma
simplificação bastante utilizada na literatura. No modelo
HP, reduzimos os aminoácidos a dois grupos,
hidrofóbico ou polar, e tratamos da interação entre eles.
Os
resultados
obtidos
foram
comparados
favoravelmente com outros resultados da literatura
dentro do mesmo problema.
Simulação computacional - Algoritmos genéticos - Folding de
proteínas
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INTERAÇÕES HADRÔNICAS (A-JATOS) COM ALTA
DENSIDADE DE PARTÍCULAS NA REGIÃO
CENTRAL
Paulo Henrique Vilas Boas (Bolsista PIBIC/CNPq),
Edmilson José Tonelli Manganote e Prof. Dr. Edison
Hiroyuki Shibuya (Orientador), Instituto de Física IFGW, UNICAMP
A colaboração Brasil-Japão de raios cósmicos (CBJ)
vem observando interações hadrônicas com energia da

emulsão, de energia e momento transversal produzidas
em colisões hadrônicas de radiação cósmica com os
átomos de carbono de um alvo localizado, estas que
por sua vez se chamam c-jatos. Os  ’s (píons
neutros), decaem com alta velocidade em 2  ’s e
através de processos de aniquilação, produção de
pares e freamento, formam cascatas eletromagnéticas
detectados por uma câmara inferior. Os dados
utilizados foram obtidos através da colaboração BrasilJapão de raios cósmicos. Nas pesquisas foram
utilizados
câmaras
de
fotoemulsões-chumbo
construídas com material materializador de  ’s (placas
de chumbo) intercaladas em envelopes contendo
material fotossensível em dois conjuntos separados por
um vão livre e um alvo localizado. Utilizando as tabelas
de energia e posição relativa dos chuveiros
eletromagnéticos observados em cada interação
hadrônica é feita à determinação das coordenadas do
0

centro ponderado de energia dos



 0 ’s

e os pares de

’s provenientes dos  ’s através de um programa
computacional na linguagem c. Para melhor
caracterizar estas interações, serão elaborados
gráficos, em particular das distribuições de momento
transversal de

0



’s e

 0 ’s.

C-jatos - Raios cósmicos - Interações hadrônicas
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ordem de 10 ev e que apresentam um núcleo central
em algumas placas de emulsões/raio-x com muitas
partículas ionizantes, circundado por outras tantas
cascatas eletromagnéticas espalhadas à distância de
100 cm. O evento pioneiro foi denominado
‘Andrômeda’, observado em 1969. Subseqüentemente
foram observados outros 13 eventos assemelhados dos
quais 8 foram recentemente remedidos. Neste trabalho,
a partir dos programas/software desenvolvidos pelo
grupo de Emulsão, tem-se como objetivo analisar pelo
menos 8 eventos visando uma anti-correlação entre
energia do núcleo central e os sinais eletromagnéticos
ao longo do eixo perpendicular à direção de incidência.
Se confirmada esta anti-correlação, poderemos utilizála em outros estudos, principalmente para as
distribuições
laterais
de
chuveiros
extensos,
observados por outros experimentos.
A-Jatos - Raios cósmicos - Interações hadrônicas
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INTERAÇÕES HADRÔNICAS INDUZIDAS POR
RAIOS CÓSMICOS EM ALVO LOCALIZADO (CJATOS)
Tiago Bruzomolini (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr.
Edison Hiroyuki Shibuya (Orientador), Instituto de Física
- IFGW, UNICAMP
Este projeto visa à determinação e caracterização dos

 0 ’s,

incluindo as distribuições dos ângulos de

E0418

EDUCAÇÃO PARA O HIDROGÊNIO
Karina Maretti Strangueto (Bolsista SAE/UNICAMP),
Elisabeth Barolli e Prof. Dr. Ennio Peres da Silva
(Orientador), Instituto de Física - IFGW, UNICAMP
Esse projeto visa proporcionar uma formação
complementar, principalmente aos alunos do Ensino
Médio, nas questões relativas à Economia do
Hidrogênio, já que esse combustível deverá fazer parte
do cotidiano das pessoas ainda nesta primeira metade
do Século XXI. Constatou-se, no projeto anterior, que
aspectos relativos aos métodos adotados para a
universalização do saber, nesse caso relacionados à
temática da Economia do Hidrogênio, necessitavam ser
revistos para que os resultados desejados fossem
obtidos. Assim sendo, o projeto visa aperfeiçoar a
metodologia empregada para o Ensino de novas
tecnologias, através do estudo e aplicação de novas
estratégias, como através da educação não-formal,
para a inserção desse tema na sociedade. Para isso, foi
realizado um estudo sobre outros métodos de ensino e
de transmissão de saberes, para se chegar ao qual (ou
quais) melhor se enquadram nas expectativas do
projeto, para que a idéia da Educação para a Economia
do Hidrogênio não seja divulgada pontualmente, mas
seja ensinada de forma contínua e para o maior número
possível de pessoas, principalmente aquelas que farão
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de fato uso dessa tecnologia, e que hoje estão
cursando o final do Ensino Fundamental e o Ensino
Médio.
Educação - Hidrogênio - Educação não-formal
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ESTUDO DE TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS
DIRECIONAIS PARA USO EM DADOS DO
OBSERVATÓRIO PIERRE AUGER
Bruno Daniel (Bolsista PIBIC/CNPq), Rogério Menezes
de Almeida (Co-orientador) e Prof. Dr. Ernesto Kemp
(Orientador), Instituto de Física - IFGW, UNICAMP
A origem, composição e propagação dos raios
cósmicos no universo é ainda um problema em aberto
na Física. O Observatório Pierre Auger, com seu
aparato cobrindo uma área de ~3000 km2, foi projetado
para obter boa estatística de eventos em escala de
tempo de alguns anos, fator limitante no estudo de raios
cósmicos de energia ultra-alta devido a seu baixo fluxo.
Utilizando uma técnica híbrida de detecção, com o
ineditismo do uso de detectores de superfície e de
fluorescência juntos, o observatório toma dados de
maneira estável desde janeiro de 2004. Neste trabalho
mostramos resultados da aplicação da técnica de
Momento de Inércia, ferramenta para análise estatística
de dados direcionais, que utilizamos na identificação de
anisotropias, em larga e pequena escala, nos dados
obtidos pelo observatório. A viabilidade de aplicação do
método foi estudada usando simulações de direções de
chegada dos eventos, levando-se em conta a
exposição parcial e não uniforme do observatório.
Mostraremos a sensibilidade do método em discriminar
o comportamento da direção de chegada dos raios
cósmicos, através de resultados obtidos na
identificação de casos típicos de anisotropias celestes.
Raios cósmicos - Anisotropias - Observatório Pierre Auger
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ESTUDO DA RESOLUÇÃO DO EXPERIMENTO LVD
NA
DETERMINAÇÃO
DOS
PARÂMETROS
ESPECTRAIS DE NEUTRINOS DE SUPERNOVAS
Natália do Carmo Carvalho (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Ernesto Kemp (Orientador), Instituto de Física
- IFGW, UNICAMP
Neutrinos de supernovas têm um importante papel na
Física de Astropartículas, devido ao seu potencial como
“sonda” do interior estelar, em particular, de regiões
onde nenhum outro tipo de radiação consegue escapar.
Vários telescópios neutrínicos encontram-se em
funcionamento (Amanda, LVD, SNO e Super
Kamiokande) para detecção dessa radiação. O objetivo
deste projeto é estudar a resolução do experimento
LVD para detecção de neutrinos em seus diversos
canais, seja em corrente carregada ou em corrente
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neutra. Foram realizadas simulações das taxas de
interação de neutrinos em vários canais de detecção,
parametrizadas por fatores associados à explosão da
estrela (temperatura da neutrinosfera e fator de
degenerescência do espectro) e associados ao
experimento (eficiências relativas de detecção de cada
canal). A análise das distribuições das grandezas
obtidas nas simulações, já afetadas por flutuações
estatísticas, permitiu estimar a resolução do
experimento LVD em medidas dos parâmetros
astrofísicos que podem ser extraídos do sinal de
neutrinos.
Neutrinos - Supernovas - LVD

E0421

BUSCA DE UHECRS PROVENIENTES DO SGR 180620 UTILIZANDO FILTRO DE WAVELETS
Rafael Alves Batista (Bolsista PIBIC/CNPq), Rogério
Menezes de Almeida (Co-orientador) e Prof. Dr.
Ernesto Kemp (Orientador), Instituto de Física - IFGW,
UNICAMP
A origem e os mecanismos de propagação de raios
cósmicos de energia ultra-alta (UHECRs) no universo
são ainda desconhecidos. O Observatório de Raios
Cósmicos Pierre Auger, situado na Argentina, foi
projetado com a intenção de identificar possíveis
anisotropias e fontes siderais de UHECRs. Dentre os
candidatos a fontes estão os magnetares, que são
estrelas de nêutrons com campos magnéticos
extremamente elevados (~1010 T). Estes objetos
emitem grande quantidade de radiação, incluindo raiosX e pulsos de raios-γ, sendo também conhecidos como
SGRs (Soft Gamma Repeaters). Algumas técnicas
matemáticas permitem a identificação de sinais
mesclados em ruído de natureza estocástica; são os
chamados filtros. Dentre estes, utilizou-se os filtros de
wavelets, mais especificamente a família denominada
MHWF (acrônimo do inglês Mexican Hat Wavelet
Family) para buscar UHECRs provenientes do SGR
1806-20 (α=18h 08m 39.32s, δ=-20° 24' 39.5"). O
presente trabalho apresenta os resultados obtidos para
esta fonte com a aplicação das MHWF sobre mapas
celestes de eventos detectados pelo Observatório
Pierre Auger.
Raios cósmicos - Wavelets - SGR 1806-20

E0422

CARACTERIZAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE
PLASMA
ENHANCED
CHEMICAL
VAPOR
DEPOSITION PECVD PARA DEPOSIÇÃO DE FILMES
FINOS CONTENDO TITÂNIO POR PLASMA DE
RADIOFREQÜÊNCIA
Vinicius Gabriel Antunes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Fernando Alvarez (Orientador), Instituto de Física IFGW, UNICAMP
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As tecnologias baseadas a plasma são, hoje em dia, os
tratamentos termoquímicos mais modernos e
amplamente usados na modificação de superfícies.
Estas técnicas podem dividir-se em dois grandes
grupos: implantação iônica e deposição de filmes finos.
Todos esses tratamentos visam melhorar as
propriedades
mecânicas
e
químicas
e,
conseqüentemente, a vida útil do material modificado.
Os filmes finos se aplicam em grande escala na
indústria
metal-mecânica
para
aumentar
consideravelmente a vida útil das ferramentas de corte,
moldes, etc, sendo que a liga TiN é, atualmente, o
material mais usado como revestimento duro. O
trabalho tem o objetivo de estudar o sistema PECVD
(abreviação inglesa de Plasma Enhanced Chemical
Vapor Deposition), depositando filmes finos contendo
TiN via injeção de líquidos voláteis como etóxido de
titânio (titanium ethoxide), Ti(OC2H5)4, em amostras de
aço, mediante um plasma de radiofreqüência. As
técnicas de caracterização utilizadas nesse trabalho
são orientadas a estudar as propriedades estruturais e
químicas do filme. Utilizamos as técnicas de XPS,
nano-indentação e difração de raios-X. Finalmente, o
estudo sistemático da relação entre as proporções Ti:N
utilizadas, podem nos levar a obter filmes com
proporção 1:1, os quais possuem os máximos valores
de dureza.
Deposição por vapor químico - Recobrimentos duros - Plasma

E0423

MICRO-LUMINESCÊNCIA E MICRO-RAMAN PARA
ANÁLISE
DE
NANOESTRUTURAS
DE
SEMICONDUTORES NA PRESENÇA DE ALTO
CAMPO MAGNÉTICO
Claudecir Ricardo Biazoli (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Fernando Iikawa (Orientador), Instituto de Física IFGW, UNICAMP
O projeto consiste em montagem das técnicas de
micro-fotoluminescência e micro-Raman na presença
de alto campo magnético, técnicas úteis para estudo de
propriedades
ópticas
de
nano-estruturas
semicondutoras, sistemas bastante investigados nos
últimos anos. A montagem experimental foi feita dentro
de um magneto-criostato de 15T. A amostra é colada
sobre os mini-posicionadores xyz de piezo-elétricos que
permitem o posicionamento do feixe do laser sobre a
amostra. O feixe de laser é focalizado através de uma
objetiva de microscópio óptico. O conjunto (amostra,
deslocadores e objetiva) fica submerso em He líquido
superfluido a 2K. Para a automatização dos miniposicionadores xyz utilizamos o programa LabView.
Para a obtenção do sinal de luminescência e de
espalhamento Raman foi utilizado o sistema
monocromador+CCD da Jobin-Yvon e da Andor. Com
essa montagem realizamos medidas de espalhamento

Raman em grafenos (uma mono-camada de grafite),
material de interesse em física fundamental, e também
realizamos medidas de fotoluminescência em nanofios
de InP, material de interesse tecnológico. Esse sistema
é o único no Brasil e existem poucos laboratórios no
exterior semelhante a nossa montagem.
Luminescência - Nanoestruturas - Semicondutores
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ESPECTROSCOPIA DE FOTOLUMINESCÊNCIA DE
EXCITAÇÃO NA FAIXA ENTRE ULTRAVIOLETA E
INFRAVERMELHO PRÓXIMO
Claudio Vinicius Rodrigues da S. Ruffo (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Fernando Iikawa
(Orientador), Instituto de Física - IFGW, UNICAMP
As técnicas de medidas ópticas são amplamente
utilizadas nos estudos de materiais semicondutores. As
medidas com essas técnicas fornecem informações
espectrais e também estruturais do sistema de forma
não destrutiva. O projeto desenvolvido consiste de duas
montagens experimentais para investigar propriedades
ópticas por técnica de fotoluminescência de excitação
(PLE): uma na região ultravioleta+visível e a outra na
região visível+infravermelho próximo. O software de
automação e rotina de aquisição dos dados foi
desenvolvido com uso de linguagem Labview®. Para
montagem na região do infravermelho utilizamos uma
lâmpada de filamento como fonte de luz e para a região
de ultravioleta, uma lâmpada de Xe. Em ambas as
montagens utilizamos um espectrômetro simples para
obtermos a fonte monocromática e um duplo para a
detecção da luminescência. Através desses sistemas
realizamos medidas de PLE em filmes epitaxiais e
nanofios de InN, onde emitem na região de 1.8 m, e
em filmes epitaxiais de GaN na fase cúbica que emitem
na faixa de 0.38 m. Ambos os materiais têm grande
interesse tecnológico e a investigação de suas
propriedades ópticas ajudará no desenvolvimento de
fabricação de dispositivos.
Fotoluminescência - Semicondutores - Heteroestruturas

E0425

CONSTRUÇÃO DE UM ESPECTRÔMETRO DE
PULSOS DE TERAHERTZ
Rafael Henrique Lemes Galvão e Prof. Dr. Flávio
Caldas da Cruz (Orientador), Instituto de Física - IFGW,
UNICAMP
Pulsos de TeraHertz são gerados em antenas
fotocondutivas (comerciais e fabricadas na Unicamp),
excitadas por pulsos ultra curtos advindos de lasers de
femtosegundos no infravermelho próximo. O objetivo
deste projeto é desenvolver um espectrômetro de
pulsos de THz, para uso posterior em espectroscopia e
imagens. As várias aplicações incluem: 1) segurança
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pública e defesa (detecção de minas terrestres,
explosivos, identificação de pessoas portando armas e
objetos
perigosos,
inclusive
em
aeroportos,
identificação de drogas, inspeção de bagagens em
portos e aeroportos, detecção de agentes biológicos ou
tóxicos, objetos escondidos em embalagens de correio,
como envelopes ou caixas), 2) na indústria (controle de
qualidade: identificação de impurezas em alimentos,
identificação não invasiva de gases no interior de
embalagens plásticas, podendo identificar deterioração
e prazo de validade, detecção de defeitos em
semicondutores, análise estrutural, e varredura de
fármacos), e 3) medicina: raios-T têm sido usados para
identificar
certas
formas
de
câncer.
Há também pesquisa em andamento para a possível
detecção de turbulência de céu claro usando radiação
THz, um importante problema em aviação. A
implementação e testes deste espectrômetro de pulsos
de THz será pioneiro no país.

O projeto consiste em realizar medidas de calorimetria
e determinar a entropia magnética de amostras
ferromagnéticas envolvendo materiais em estudo no
Grupo de Metais e Ligas da Unicamp. A entropia
magnética é obtida através da determinação da
variação de calor em dada temperatura, obtida pela
variação do campo magnético. Neste processo, usa-se
o Peltier para determinar o fluxo de calor enviado para
ou retirado da amostra, devido à variação do campo
magnético. Medimos uma amostra de Gd5Ge2Si2 , que
apresenta uma transição de primeira ordem próximo a
271K. No caso, a potência fornecida deveria levar toda
(se suficiente) ou parte da amostra a realizar a
transição de fase, envolvendo o calor latente. Nossos
resultados mostram que o primeiro aquecimento
apresenta uma energia absorvida pela amostra bem
maior que para todos os outros processos de
aquecimento e resfriamento feitos como repetição da
mesma temperatura de medida.

Terahertz - Espectrômetro - Femtossegundos

Magnetocalorico - Calorimetria - Peltier
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E0428

CONSTRUÇÃO DE CALORÍMETRO PARA HE4 COM
ELEMENTOS PELTIER
Fábio Yasuhiro Tsukahara (Bolsista IC CNPq) e Prof.
Dr. Flavio Cesar Guimarães Gandra (Orientador),
Instituto de Física - IFGW, UNICAMP

RESPOSTA ESPECTRAL EM CÉLULA SOLAR DE
SILÍCIO CRISTALINO
Eduardo Alexandre Graziani (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Francisco das Chagas Marques (Orientador),
Instituto de Física - IFGW, UNICAMP

O projeto de iniciação científica consiste no
desenvolvimento e construção de um calorímetro para
um sistema comercial de He4. Isso inclui o
desenvolvimento de todas as peças de forma
compatível com o sistema comercial, aprendizado do
funcionamento e utilização de equipamentos do
laboratório tais como controladores de temperatura,
nanovoltímetros, fontes, bombas de vácuo, etc.
Também faz parte do projeto o desenvolvimento de um
software que faça aquisição e ajuste de dados,
estabilização de temperatura, dentre outras finalidades.
As técnicas utilizadas foram as de relaxação térmica,
método de integração e um método dinâmico de
variação de temperatura. Essas técnicas permitem não
apenas a determinação do calor específico, mas
também, o cálculo da variação de entropia do sistema,
que
nos
possibilitaria
quantificar
o
efeito
magnetocalórico. O intervalo de temperatura no qual o
equipamento opera é de 2K a 300K.

Desde a crise energética de 1973, o interesse na
utilização das células solares para fins terrestres vem
aumentando. No Brasil existem hoje vários projetos em
nível governamental e privado. Esses projetos
englobam diversos aspectos da utilização da energia.
Porém, para tornar economicamente viável essa forma
de conversão de energia, busca-se uma eficiência
maior das células fotovoltaicas. Para isso, o
acompanhamento da evolução da célula em
desenvolvimento é de grande importância. Neste
projeto foi realizada a montagem de um sistema ótico
para a determinação e análise da resposta espectral de
células solares de silício cristalino convencional, com
junção p-n obtido por difusão de fósforo. O sistema foi
montado em uma bancada ótica e consta basicamente
de uma lâmpada de xenônio, monocromador, medidor
de intensidade luminosa, chopper, amplificador de
corrente, lock-in e lentes. A luz branca obtida da
lâmpada passa pelo monocromador e incide sobre a
célula, cuja corrente de curto circuito foi obtida. Desta
forma foram realizadas medidas da corrente de
curtocircuito das células em função do comprimento de
onda. Foram também investigadas as respostas
espectrais de células solares fabricadas em diferentes
condições, com diferentes tipos de camadas antirefletoras, e de células fabricadas em silício
monocristalino e policristalino.

Calorimetro - Magnetocalóricos - Peltier

E0427

DETERMINAÇÃO DO EFEITO MAGNETOCALÓRICO
POR CALORIMETRIA
Ricardo Donizeth dos Reis (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Flavio Cesar Guimarães Gandra (Orientador),
Instituto de Física - IFGW, UNICAMP
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INFLUÊNCIA DO
TIPO E DIMENSÃO
DO
SUBSTRATO NA DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL
DO STRESS EM FILMES FINOS
Flávio Henrique Ferraresi (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Francisco das Chagas Marques (Orientador),
Instituto de Física - IFGW, UNICAMP
O estudo das tensões mecânicas em filmes finos tem
grande importância em várias áreas da tecnologia, por
exemplo, na tecnologia empregada em células solares,
vidicon e em fotosensores. Podemos quantificar a
tensão em um filme fino através da equação de Stoney
(σ=[E/(1-v)](t2/6dR)), entretanto, tal equação nunca foi
testada experimentalmente. Nessa equação temos que
E, v e t são, respectivamente, o módulo de Young, a
razão de Poisson e a espessura do substrato, d é a
espessura do filme e R é o raio de curvatura do
conjunto filme/substrato. Nosso objetivo neste trabalho
foi verificar a dependência do stress com o parâmetro
das dimensões do substrato na equação de Stoney.
Depositou-se filmes de germânio em substrato de silício
cristalino orientado pelo método Sputtering, submetido
a uma temperatura de 180ºC, tensão de 640 V, pressão
de Argônio 1,5 x10-2 mBar, sem Hidrogênio, por
duzentos minutos. Foram medidos os valores das
curvaturas (1/R) através de um sistema composto por
um laser, um conjunto de espelhos, um divisor de feixe,
uma lente e por uma eletrônica que processa o sinal e o
envia para um computador, e assim com o restante dos
dados podemos utilizar a equação de Stoney para
determinar o stress e verificar a dependência deste em
relação à largura do substrato.
Stoney - Dimensões filme - Semicondutores amorfos

E0430

PROPRIEDADES
TERMOMECÂNICAS
DE
SEMICONDUTORES AMORFOS
Jairo Fonseca Júnior (Bolsista PIBIC/CNPq), Myriano
H. de Oliveira Júnior e Prof. Dr. Francisco das Chagas
Marques (Orientador), Instituto de Física - IFGW,
UNICAMP
Os filmes finos estão presentes em diversos
dispositivos que compõem a tecnologia atual, como
células solares, transistores de campo e emissores de
luz ou elétrons. Portanto, torna-se de vital importância
conhecer e caracterizar as propriedades dos filmes
finos, a fim de aumentar a confiabilidade, desempenho
e estabilidade desses mesmos dispositivos. Nesse
trabalho desenvolvido, com ensaios experimentais do
stress em função da temperatura, realizados em um
sistema de medição óptico, realizou-se o estudo das
propriedades mecânicas, tais como o módulo de Young
E, a razão de Poisson v e o coeficiente de dilatação

térmica . Nessa fase do projeto foi voltada uma
atenção ao estudo das propriedades termomecânicas,
em busca de verificar a existência experimental do
comportamento anômalo (negativo) do coeficiente de
dilatação térmica a baixas temperaturas (de 15K a
450K).
Módulo elástico - Coeficiente dilatação térmica - Semicondutores
amorfos

E0431

ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA RECONSTRUÇÃO
DE IMAGENS DE MR ADQUIRIDAS COM
MÚLTIPLAS BOBINAS
Rafael Ferreira da Costa Vescovi e Profa. Dra. Gabriela
Castellano (Orientadora), Instituto de Física - IFGW,
UNICAMP
A performance de scanners de imagens de ressonância
magnética (MRI) deu um salto na última década graças
ao advento da aquisição paralela, ou aquisição com
múltiplas bobinas. Esse tipo de aquisição permite
diminuir o tempo de scan, o que é sempre importante
em aquisições de imagens médicas, particularmente
em estudos de ressonância magnética funcional (fMRI);
ou melhorar a razão sinal-ruído (SNR) das imagens
adquiridas. O presente projeto tem por objetivo o
estudo da reconstrução de imagens de MR adquiridas
com múltiplas bobinas. O projeto teve uma fase teórica,
que incluiu o estudo dos princípios físicos da geração
do sinal de MR, da reconstrução das imagens de MR
no caso de aquisição com uma única bobina, e do
método SENSE de reconstrução de imagens de MR no
caso de aquisição feita com múltiplas bobinas. Numa
segunda etapa, o método SENSE de reconstrução de
imagens adquiridas com múltiplas bobinas foi
implementado e testado em dados reais. É importante
ressaltar que nossa instituição possui um scanner de
MR com campo de 3T, adquirido dentro do Programa
CInAPCe da Fapesp. Este scanner opera com
aquisição por múltiplas bobinas, e faz uma
reconstrução “caixa-preta” baseada no método SENSE,
portanto o estudo deste método é de grande interesse
para o grupo.
MRI - Sense - Sensivity encoding

E0432

EFEITO DE PROXIMIDADE EM GRAFITE E BISMUTO
Bruno Cury Camargo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Iakov Veniaminovitch Kopelevitch (Orientador), Instituto
de Física - IFGW, UNICAMP
O efeito proximidade é, basicamente, a indução de
propriedades supercondutoras em uma pequena região
de material não supercondutor. O “efeito Josephson” é
uma manifestação deste efeito proximidade, onde dois
materiais supercondutores conectados por uma fina
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camada de material normal não apresenta resistência
elétrica alguma. Neste trabalho, foram preparadas,
utilizando-se um almofariz de ágata e elementos com
pureza de 99,99% da companhia Sigma-Aldrich,
amostras de ligas de bismuto-antimônio com
concentrações de antimônio variando entre 0 e 30%,
estequiometricamente. Algumas propriedades de tais
amostras (pico mais intenso de raios-x, magnetização)
foram medidas a fim de se observar suas relações com
concentração de antimônio nas ligas. Também foram
preparadas amostras com contatos supercondutores, a
fim de se investigar a ocorrência do “efeito Josephson”
neste tipo de ligas. Nas medidas de raios-x, foi
observado um deslocamento no pico mais intenso do
bismuto, em função do aumento da concentração de
antimônio na amostra. Também pôde ser observado um
pico de magnetização em amostras contendo uma
concentração de antimônio por volta de 14%. Ainda é
necessário se realizar medidas de transporte nas
amostras preparadas com contatos supercondutores, a
fim de se verificar as condições nas quais tal efeito
ocorre no tipo de material em questão.
Efeito de proximidade - Supercondutividade - Junções Josephson

E0433

FILMES FOTOCONDUTORES
Mônica Soares Nunes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Jaime Frejlich Sochaczewsky (Orientador), Instituto
de Física - IFGW, UNICAMP
A fotocondutividade é definida como a condutividade
elétrica de um material sob ação da luz. Esse fenômeno
envolve transições eletrônicas por meio da absorção de
energia da luz, excitação de portadores de carga e
recombinação desses portadores que retornam assim
ao estado fundamental. A energia necessária para esta
excitação dependerá do material e também de suas
imperfeições. A fotocondutividade em filmes finos é
estudada com um equipamento desenvolvido no próprio
laboratório de óptica que, além de medir a fotocorrente,
nos fornece simultaneamente o coeficiente de absorção
óptico. Com essas informações podemos calcular
propriedades específicas do material estudado, via um
programa desenvolvido com o software Mathematica.
Foram inicialmente estudados filmes finos de HgI2 e de
BiI3 por causa do interesse desses materiais para
detecção de raios X. Outros materiais como os
fotorrefrativos serão estudados também nessa mesma
configuração longitudinal (campo eletrico aplicado na
mesma direção que a da luz incidente) pois ela permite
obter informações diferentes e complementares que as
obtidas pela clássica configuração transversal.
Filmes - Fotocondutividade - Raios X

E0434
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CONDUTIVIDADE
EM
MATERIAIS
FOTORREFRATIVOS: ETAPA-II
Rodrigo
Eduardo
Fraga
Kumamoto
(Bolsista
SAE/UNICAMP)
e
Prof.
Dr.
Jaime
Frejlich
Sochaczewsky (Orientador), Instituto de Física - IFGW,
UNICAMP
No trabalho anterior, utilizando um amplificador lock-in
para fazer medidas elétricas de um cristal fotorrefrativo,
obteve-se a energia de ativação e a condutividade no
escuro de cristais de Bi12TiO20. Foi feita uma análise
através da aplicação de uma tensão ac em baixas
freqüências. Dados de corrente alternada foram
extrapolados à freqüência zero a fim de obter a
condutividade dc de cada material. Essa extrapolação
seguiu um ajuste segundo o modelo de condução por
“hopping”. Neste modelo, um cristal fotorrefrativo é
compreendido como um circuito RC em paralelo. A fim
de testar a validade desse modelo, bem como a
confiabilidade das medidas feitas pelo amplificador
lock-in, no presente trabalho analisamos circuitos RC
em paralelo, com altas resistências e baixas
capacitâncias, tentando simular ao máximo o efeito de
um cristal. Os resultados mostraram que as medidas
feitas pelo lock-in são mais precisas quando as
impedâncias capacitiva e resistiva apresentam valores
da mesma ordem de grandeza. No caso em que a
impedância capacitiva é muito maior que a resistiva, os
resultados não são tão confiáveis. Isso nos leva a
concluir que as medidas obtidas com os cristais de
BTO: V e BTO: Ga são mais confiáveis do que as
obtidas com BTO nominalmente não dopado e BTO:
PB.
Fotorrefrativos - Condutividade - Fotocondutividade
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APERFEIÇOAMENTO
DE
UM
SISTEMA
AUTOMATIZADO
PARA
MEDIDA
DE
FOTOCONDUTIVIDADE
William Roberto de Araujo (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Jaime Frejlich Sochaczewsky (Orientador),
Instituto de Física - IFGW, UNICAMP
Este trabalho teve como objetivo aperfeiçoar um
sistema de medida de fotocondutividade desenvolvido
no Laboratório de Óptica / IFGW / UNICAMP. Esse
trabalho foi mais uma etapa do desenvolvimento de um
instrumento automatizado para a medida de
fotocondutividade em materiais fotorrefrativos, ou seja,
materiais que apresentam efeito fotocondutivo e eletroóptico. O estudo da fotocondutividade nesses materiais
é muito importante, por ser uma propriedade
fundamental no processo de registro óptico de luz. O
instrumento é baseado na utilização de LEDs
monocromáticos como fonte de luz, em substituição ao
clássico sistema de iluminação baseado em luz branca
e monocromador. Nesta etapa nos dedicamos à
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implementação de novos recursos que possibilitem
melhorar a qualidade das medidas, viabilizem a
exploração de outras propriedades desses materiais,
além de aumentar a gama de materiais que podem ser
estudados
com
o
instrumento.
Para
isso,
implementamos um sistema mais adequado para o
controle da intensidade luminosa dos LEDs e
pretendemos aumentar o dominio espectral da medida
na
direção
do
infravermelho
proximo,
até
aproximadamente 1500-1600 nm. Pretendemos
também melhorar a operação e confiabilidade do
instrumento via modificações no software LabVIEW que
controla o sistema.
Fotocondutividade - Automação - Fotorrefrativos

E0436

GRAVAÇÃO DE HOLOIMAGENS A PARTIR DE UM
SISTEMA QUE UTILIZA REDES DE DIFRAÇÃO E
LUZ BRANCA
André Luiz Vannucci (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. José Joaquín Lunazzi (Orientador), Instituto de
Física - IFGW, UNICAMP
Projeto de física experimental que visa desenvolver
uma maneira de gravar imagens como a de hologramas
(o que chamamos de holoimagens) a partir de luz
branca utilizando o principio da fotografia Lippman. A
proposta inovadora publicada pelo Prof. Lunazzi em
1993
(pode
ser
acessada
pelo
link
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0904/0904.2598.pdf
),
sugere que a luz proveniente de um objeto ao passar
por uma rede de difração e focalizada em uma placa
holográfica gera um espectro na placa que quando
iluminado por uma fonte de luz branca, reconstrói a
trajetória dos raios de luz. Estes, ao passarem pela
rede de difração, devem reproduzir a imagem em relevo
do objeto, temos assim a holoimagem. A proposta
nunca foi testada experimentalmente. Assim foi
realizada uma montagem experimental para comprovar
a sua veracidade. Durante o processo foi necessário
estar familiarizado com principio da fotografia Lippman,
fundamental para a obtenção da holoimagem. Alem de
aprender as noções básicas, experimental e teórica,
sobre gravações de hologramas, química de
reveladores, e técnicas de revelação. Devido a
qualidade da placa holográfica utilizada não obtemos
resultados plenamente satisfatórios, entretanto os
resultados obtidos estão próximos de comprovar a
veracidade da proposta, o que tentaremos nos
próximos quatro meses, até setembro. Se isso se
realizar teremos uma grande inovação nas pesquisas
sobre holografia.
Holografia - Holoimagens - Redes de difração
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INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NA
EFICIÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DE TRAÇOS NO
DETECTOR LR-115 UTILIZADO NA DETERMINAÇÃO
DA ATIVIDADE ALFA DE RADÔNIO-222 E FILHOS
EM AMBIENTES DE CONVÍVIO HUMANO
Egont Alexandre Schenkel (Bolsista PIBIC/CNPq), Igor
Alencar, Lucas C. Olivari, Pedro J. Iunes (Coorientador) e Prof. Dr. Julio Cesar Hadler Neto
(Orientador), Instituto de Física - IFGW, UNICAMP
Nosso grupo de pesquisa desenvolveu na década
passada, uma técnica que permite a determinação da
atividade de 222Rn e filhos emissores alfa no ar
ambiental. Essa metodologia se baseia no fato de que
detector de traços de partículas nucleares CR-39 poder
ser utilizado como um espectrômetro alfa. O projeto no
qual o presente trabalho está inserido, visa efetuar a
calibração do detector de traços LR-115 através do CR39. O LR-115 tem custo mais baixo que o CR-39, é de
mais fácil manipulação e pode propiciar medidas mais
rápidas e mais precisas. Os resultados apresentados
são referentes ao estudo da reprodutibilidade da
calibração do LR-115, tendo em vista as condições
ambientais nas quais são efetuadas as exposições. A
importância deste estudo reside no fato de que este
detector será utilizado em medidas de campo.
Traços de partículas nucleares - Radônio e filhos - Detectores
plásticos

E0438

TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS APLICADOS A
EXPERIMENTOS DE ACELERADORES
Hugo Mafra Kunoh (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Jun Takahashi (Orientador), Instituto de Física - IFGW,
UNICAMP
A análise de dados é parte fundamental no
desenvolvimento de qualquer projeto científico, em
particular em experimentos com um grande volume de
dados obtidos, como é o caso dos experimentos de
colisões de íons pesados em regimes relativísticos.
Grandes projetos como os realizados no RHIC e no
CERN avançaram a tecnologia da informática devido
sua demanda por métodos eficientes de análise dos
resultados experimentais. Tendo em vista o cenário
descrito, este projeto foca no treinamento na área de
análise de dados experimentais: parte-se de artigos
chave para estudar quais os aspectos teóricos mais
relevantes na avaliação dos resultados dessa área
experimental, usando este conhecimento para o
desenvolvimento de algorítimos de análise de dados
tais como os obtidos no experimento STAR do
acelerador RHIC. Utilizando dados simulados pelo
Método de Monte Carlo e a plataforma de análise de
dados ROOT, foram desenvolvidos alguns estudos
como a distribuição de energia pela espécie de
partícula gerada por simulação termodinâmica, ajustes
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de curvas como a distribuição de Boltzmann para
medidas dos momentos transversais de partículas
geradas em colisões e métodos como o de Lafferty &
Wyatt para contornar as dificuldades geradas por uma
quantidade pequena de pontos experimentais devido
eventos de baixa estatística.

concentrações de dopantes (Ni), serão analisadas por
difração de raios-X, utilizando o método Rietveld para
análise dos resultados.
Difração de raios-X - Semicondutores - Óxidos semicondutores

Análise de dados - Experimento star - Quark-gluon plasma
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CORREÇÃO DO EFEITO DE VOLUME PARCIAL EM
IMAGENS DE PET CEREBRAL
Murilo Collete da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Lorena Pozzo (Orientadora), Instituto de Física IFGW, UNICAMP

ESTUDO
A
APLICAÇÃO
DE
METODOS
ESTATISTICOS
EM
EVENTOS
DE
RAIOS
COSMICOS
Pedro Henrique Alves (Bolsista IC CNPq) e Prof. Dr.
Jun Takahashi (Orientador), Instituto de Física - IFGW,
UNICAMP
A origem dos raios cósmicos de altas energias é um
mistério na ciência. Esse tema ganhou maior enfoque
com o início das operações de coleta de dados, feitas
pelo Observatório Pierre Auger, situado na Argentina. O
estudo é restrito a partículas de altas energias devido
ao fato de que, quanto maior sua energia, menor é o
desvio causado pelo campo magnético extra-galáctico,
preservando assim sua direção de origem. Com uma
lista de objetos ativos extra-galácticos disponível,
podemos calcular a correlação entre a direção de
chegada de cada evento coletado com as coordenadas
galácticas de tais objetos. Ao serem realizadas
simulações que tem como parâmetro a porcentagem de
eventos que são realmente gerados nas candidatas a
fontes listadas, podemos estudar, através de aplicação
de métodos estatísticos e análise gráfica dos
resultados, o quão próximos estes eventos estão de
uma distribuição isotrópica de eventos no céu. Este tipo
de análise auxilia o estudo da origem e dos
mecanismos de aceleração de tais partículas com
energias tão altas. Serão apresentados resultados
obtidos nas simulações e a comparação com os dados
coletados pelo Observatório Pierre Auger.

O Efeito de Volume Parcial (EVP) é um dos principais
fatores responsáveis pela degradação da imagem, em
Medicina Nuclear. Ele está diretamente relacionado à
resolução espacial e à amostragem da imagem, e
resulta na diminuição aparente na densidade de
contagens e aumento aparente do tamanho de
estruturas. Visando corrigir tal efeito, aplicou-se o
algoritmo iterativo de deconvolução de Van Cittert,
inicialmente em uma imagem de Phantom Matemático,
simulando quatro fontes radioativas de diferentes
diâmteros. Observa-se que o método converge em 10
iterações, após a análise global da imagem. A análise
local (a partir das regiões de interesse, traçadas sobre
cada fonte) revela que a convergência local está
relacionada ao tamanho do objeto: quanto menor o
objeto, mais lenta a convergência. A redução dos
valores das contagens máximas para as quatro fontes
variou de 27% (para a maior fonte) a 44% (para a
menor fonte). Em seguida, aplicou-se o mesmo método
em imagens cerebrais de PET. Também foi testada
uma variação deste método e seus resultados estão
sendo analisados. Com a correção de todos os cortes
cerebrais tomográficos é possível analisar variações
estatísticamente significantes voxel a voxel, usando a
ferramenta SPM (Statistical Parametric Mapping).
Pet/Ct - Volume parcial - Neuroimagem

Experimento Auger - Raios cósmicos - Anisotropia

E0442
E0440

ESTUDO
ESTRUTURAL
DE
ÓXIDOS
SEMICONDUTORES POR DIFRAÇÃO DE RAIOS-X
Luís Ricardo Sarti (Bolsista SAE/UNICAMP), Juliana
Marcela Abraão de Almeida e Prof. Dr. Lisandro Pavie
Cardoso (Orientador), Instituto de Física - IFGW,
UNICAMP
Neste
projeto
pretendemos
obter
óxidos
semicondutores dopados com metais de transição, em
dimensões nanométricas. O interesse nesse sistema
(CeO2) baseia-se principalmente na possibilidade de
aplicação em catálise, material para polimento, aditivo
cerâmico e como eletrólito sólido. As amostras
contendo
nanopartículas,
e
com
diferentes
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ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO SATURADA E
TRANSPARÊNCIA
INDUZIDA
ELETROMAGNETICAMENTE EM VAPOR ATÔMICO
DE SÓDIO
Larissa Gaydutschenko (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Luis Eduardo Evangelista de Araújo
(Orientador), Instituto de Física - IFGW, UNICAMP
A espectroscopia de absorção saturada é uma técnica
relativamente simples, capaz de medir espectros
atômicos com bastante precisão. Neste projeto, o
átomo de sódio (através de seu vapor atômico) foi
estudado e, por meio da técnica de absorção saturada,
as transições hiperfinas relativas às linhas D1 e D2
foram resolvidas. Identificando as transições do átomo
de sódio foi possível sintonizar o laser nas frequências
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corretas necessárias a um segundo experimento, o de
transparência induzida eletromagneticamente (ou EIT,
na sigla em inglês). Efeitos de coerência e interferência
podem ser muito importantes para determinar as
propriedades óticas de um sistema quântico. A
transparência induzida eletromagneticamente tem suas
origens neste tipo de efeitos. Diversas aplicações de
EIT já foram propostas, como a propagação lenta da luz
e o armazenamento de pulsos de luz em um meio
atômico, por exemplo. Aqui, implementamos um
experimento de EIT em vapor atômico de sódio.
Observamos ressonâncias com largura de linha
subnaturais, características de efeitos coerentes. A
influência da potência do laser de acoplamento na
largura da ressonância de EIT também foi estudada.
Absorção saturada - Transparência induzida - Espectroscopia
atômica

E0443

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PEDIÁTRICA:
ESTUDO DAS DOSES DE RADIAÇÃO EM
EQUIPAMENTOS MULTI-SLICE
Bruna Biazotto (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Marcelo Baptista de Freitas (Orientador), Instituto de
Física - IFGW, UNICAMP
As condições de proteção radiológica específicas para
pacientes pediátricos submetidos a exames de
tomografia computadorizada (TC) têm sido tema de
recomendações e ações conjuntas recentes (Image
Gently Campaign). Neste estudo, indicadores de dose
normalmente empregados em TC (CD) foram calculados
a partir dos perfis de dose típicos determinados com
dosímetros termoluminescentes de fluoreto de lítio
(TLD-100). Para tanto, os dosímetros foram calibrados
no ar, com câmara de ionização, em ambiente clínico,
no equipamento de TC, e em laboratório, empregando
equipamento de raios X convencional.
Foram
acompanhados exames de TC realizados no Serviço de
Radiologia do Hospital das Clínicas da UNICAMP para
coleta de dados do paciente, justificativa e parâmetros
técnicos dos procedimentos. O processo de calibração
em laboratório mostrou-se equivalente ao realizado em
ambiente clínico. Observou-se que a escolha dos
parâmetros estava fundamentada na experiência
individual do técnico e que nem sempre esta se
adequava aos protocolos internacionais sugeridos para
pacientes pediátricos. Resultados obtidos a partir dos
perfis de dose permitiram uma avaliação preliminar dos
valores de CD em pacientes pediátricos, demonstrando
a possibilidade do emprego da dosimetria TL no
processo de otimização das doses de radiação
praticadas em exames de TC.
Dosimetria - Radiologia - Proteção radiológica
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MEDIDAS DE MAGNETOIMPEDÂNCIA GIGANTE EM
SISTEMAS MAGNÉTICOS SUAVES
Gabriel Soares (Bolsista IC CNPq), Kleber Roberto
Pirota (Co-orientador) e Prof. Dr. Marcelo Knobel
(Orientador), Instituto de Física - IFGW, UNICAMP
O efeito Magnetoimpedância gigante (GMI), consiste na
variação da impedância elétrica de um condutor
magnético devido a aplicação de um campo magnético
externo. Este efeito, de origem clássica, tem sua
explicação na dependência do efeito pele com a
permeabilidade magnética no material. Em alguns
materiais devidamente tratados termicamente, pode-se
conseguir variações de até 600% na impedância
mediante a aplicação de campos magnéticos
relativamente baixos (100 Oe), fazendo que este efeito
apresente
grandes
potenciais
em
aplicações
tecnológicas (principalmente sensores magnéticos).
Este trabalho de iniciação cientifica consiste na
montagem de um sistema experimental controlado por
computador, que permite fazer tratamentos térmicos e,
seguidamente,
medir
a
GMI
em
amostras
ferromagnéticas na forma de fitas. Basicamente serão
estudadas duas classes de materiais: i) Fitas amorfas a
base de FeCoSiB e ii) Fitas nanocristalinas a base de
FeCuNbSiB. Tratamentos térmicos (neste trabalho,
aquecimento joule) podem induzir anisotropias
magnéticas nas fitas amorfas e cristalização controlada
nas amostras nanocristalinas, fatores que tem forte
influência no comportamento da GMI nas amostras
estudadas. Tanto o tratamento térmico como a medida
de GMI são feitas em uma câmara de vácuo com
objetivo de evitar oxidação não desejada nas amostras.
Paralelamente ao projeto, houve a participação de um
grupo de estudos teóricos sobre magnetismo em
materiais.
Magnetismo - Materiais magnéticos - Magnetoimpedância
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FÍSICA ESTATÍSTICA DE POLÍMEROS: UMA
ABORDAGEM COMPUTACIONAL ATRAVÉS DO
MÉTODO MONTE CARLO
Alexandre Hernandes Barrozo (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Maurice de Koning (Orientador), Instituto de
Física - IFGW, UNICAMP
Este trabalho tem como objetivo a aplicação de
técnicas de simulação numérica em problemas no
contexto
de
física da matéria
condensada,
especificamente moléculas poliméricas. Neste contexto
o trabalho apresentará um estudo das propriedades
termodinâmicas de sistemas pertencentes a esta classe
de materiais através da Mecânica Estatística Clássica,
utilizando simulação Monte Carlo. O trabalho será
constituído em três partes: primeiro, o estudo básico de
Física de Polímeros, com ênfase na abordagem teórica
estatística utilizada para a descrição de propriedades
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físicas deste sistema; segundo, o estudo dos
fundamentos das técnicas de simulação numérica
Monte Carlo, que serão utilizadas para o cálculo de
grandezas
estatísticas
em
geral;
terceiro,
implementação das técnicas Monte Carlo ára estudar
uma coleção de problemas no contexto da Física
Estatística de Polímeros. Dos problemas abordados,
trabalharemos com cadeias poliméricas lineares
genéricas e isoladas em 3 dimensões, considerando os
efeitos de fatores como o volume excluído, a interação
entre os monômeros com o meio em que o polímero se
encontra, e o grau de polimerização.
Física de polímeros - Física Estatística - Física computacional
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NANOFIOS SEMICONDUTORES: ANÁLISE POR
MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA
Douglas Soares de Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Monica Alonso Cotta (Orientadora), Instituto
de Física - IFGW, UNICAMP
A caracterização estrutural e óptica dos nanofios é
fundamental para o avanço do seu estudo. Visando
este objetivo, buscamos a caracterização estrutural
identificando a orientação cristalográfica e rugosidade
dos nanofios através da observação das facetas
presentes em sua superfície lateral. Obtemos imagens
topográficas por microscopia de força atômica de
nanofios semicondutores e estudamos a sua morfologia
através de um procedimento que analisa a altura do
nanofio em função da distância ao eixo central do
mesmo, procedimento este criado neste projeto. Deste
modo, pudemos notar que um padrão da variação de
altura se mantém ao longo dos nanofios, com isso
podemos obter uma relação destes resultados com a
orientação cristalográfica do nanofio (que pode variar
numa mesma amostra ou com diferentes condições de
crescimento), bem como avaliar o crescimento lateral
existente através do perfil de variação de altura medido.
Esta análise é importante pois medidas elétricas
resolvidas espacialmente nos nanofios requerem o
conhecimento da orientação cristalográfica para uma
interpretação mais cuidadosa. Em geral, isso é feito por
técnicas de microscopia eletrônica; no nosso caso, a
análise estrutural pode ser feita a partir das imagens
topográficas, simultaneamente às medidas elétricas,
através da análise aqui apresentada.
Nanofios - Microscopia de força atômica - Semicondutores
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PRODUÇÃO DE MATRIZES COLAGÊNICAS COM
TÉCNICAS DE LITOGRAFIA MACIA: APLICAÇÃO
DA MICROELETRÔNICA À BIOLOGIA
Débora Princepe (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Newton Cesario Frateschi (Orientador), Instituto de
Física - IFGW, UNICAMP
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A simulação de arranjos celulares in vitro é
extremamente importante para o estudo da morfologia,
fisiologia e outros aspectos celulares. Para tal, é
essencial que o meio de cultura se assemelhe o
máximo possível às condições oferecidas naturalmente
para um ser vivo. Com essa finalidade, a Engenharia de
Materiais tem buscado técnicas de construção de
matrizes celulares e substâncias biocompatíveis que
melhor reproduzam essas paredes. Além de possibilitar
arranjos mais fiéis aos meios biológicos reais, essas
técnicas permitem a manipulação do tamanho das
estruturas, possibilitando uma variedade de arranjos. O
Projeto desenvolvido trata da fabricação de
microestruturas em matriz colagênica. Para tal, técnicas
de litografia macia são utilizadas. Estas técnicas têm
sido usadas recentemente para a criação de estruturas
bi e tridimensionais com tal finalidade, tendo como
material
dos
moldes-matriz
o
PDMS
(polidimetilsiloxano). As atividades realizadas dizem
respeito ao domínio das técnicas de fotogravação e
litografia macia em SU-8, desenvolvimento dos moldes
de PDMS a partir das estruturas gravadas sobre o
material e, por fim, a aplicação dos moldes poliméricos
na Biologia Celular para o desenvolvimento das
matrizes colagênicas. No painel, são mostrados os
resultados obtidos.
Litografia macia - Microbiotecnologia - Matrizes colagênicas
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LIMITES EM MODELOS DE VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DE EQUIVALÊNCIA UTILIZANDOOS
RESULTADOS DE AMANDA
Henrique Evangelista de Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Prof. Dr. Pedro Cunha de Holanda (Orientador),
Instituto de Física - IFGW, UNICAMP
Ao contrário do que estabelece o modelo padrão de
partículas elementares, hoje sabe-se por diversos
resultados experimentais que os neutrinos são
partículas massivas. Além disso, os neutrinos são
criados e detectados como uma mistura de autoestados de massa, e portanto durante sua evolução,
podem trocar sabor, fenômeno conhecido como
oscilação de neutrinos. Este mecanismo explica quase
a totalidade dos resultados experimentais que
observaram mudanças de sabores de neutrinos (não
consideramos os resultados de LSND e Miniboone).
Com isso o setor de neutrinos torna-se uma ferramenta
para testar limites em física nova, que poderia induzir
conversão de sabor através de um mecanismo
diferente de oscilação. Este projeto estudou os limites
na violação do princípio de equivalência (VEP) no setor
de neutrinos. Para tal utilizamos os dados do
experimento AMANDA para detecção de neutrinos
muônicos atmosféricos de altíssima energia. Como os
efeitos de VEP são proporcionais à energia mostramos,
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como resultado final, que os dados de AMANDA
levaram a fortes vínculos para esta nova física.
Princípio de equivalência - Neutrinos - Oscilação
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COMO UTILIZAR OS DADOS DE NEUTRINOS
SOLARES PARA ESTABELECER LIMITES NOS
José Tarcisio Costa (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Pedro Cunha de Holanda (Orientador), Instituto de
Física - IFGW, UNICAMP
O panorama experimental atual permite dizer que os
neutrinos criados em reações nucleares no Sol trocam
de sabor em seu percurso até a Terra. O mecanismo
responsável por esta conversão é a transição
ressonante de sabor induzida pela matéria solar. Assim
podemos investigar a partir dos dados experimentais de
neutrinos solares obtidos em experimentos terrestres o
quanto podemos variar os parâmetros de densidade da
matéria solar. O objetivo desse projeto foi estabelecer
limites nestes parâmetros utilizando um ajuste entre as
previsões teóricas para a probabilidade de
sobrevivência do neutrino para diferentes modelos
solares e os dados experimentais. Para isso, mudamos
o perfil de densidade solar e estudamos como estas
mudanças afetam a probabilidade de sobrevivência.
Primeiramente, realizamos a parametrização da
densidade do Sol através de uma curva de decréscimo
exponencial, estabelecendo vínculos vindos da massa
total e raio solares. Em seguida encontramos soluções
analíticas
aproximadas
que
nos
permitiram
compreender as mudanças ocorridas na probabilidade
de
sobrevivência.
Finalmente
vinculamos
os
parâmetros que descrevem a densidade solar pela
comparação com os dados dos experimentos de
neutrinos.
Neutrinos solares - Modelos solares - Ressonância
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ESTUDO
DA
ESTRUTURA
ATÔMICA
DE
SUPERFÍCIES DE FILMES ULTRAFINOS DE
AU/PD(111) VIA DIFRAÇÃO DE FOTOELÉTRONS
(XPD)
Luís Henrique de Lima (Bolsista PIBIC/CNPq),
Alexandre Pancotti, Abner de Siervo (Co-orientador) e
Prof. Dr. Richard Landers (Orientador), Instituto de
Física - IFGW, UNICAMP
O estudo da superfícies de materiais tem um amplo
campo de aplicações, que vão desde acadêmico ao
tecnológico. O que torna o estudo da superfície um
desafio, é que neste limite temos uma quebra de
simetria do volume. Todos os átomos do volume “veem”
os seus vizinhos da mesma maneira, mas o mesmo
não ocorre para os átomos da superfície. Com isso, os
átomos da superfície interagem de maneira diferente

em relação aos átomos de volume, e essas interações
necessitam de tratamento diferente dos métodos
convencionais. Uma importante aplicação do estudo de
superfície na área tecnológica é em catálise e química
fina. Em alguns casos podemos pensar em modificar a
estrutura eletrônica e cristalográfica da superfície de
forma a obter um catalisador mais eficiente e/ou
específico para uma reação. Já é empregado em
sistemas catalíticos, ligas de superfície de ouro e
paládio, porém poucos estudos foram feitos a respeito
de filmes de ouro sobre paládio. Neste trabalho propôsse o estudo da estrutura atômica de filmes ultrafinos de
Au sobre Pd orientado na direção (111), utilizando a
técnica de difração de fotoelétrons com radiação
síncroton (500 eV).
XPD - AU-PD - Superfície
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ESTUDO DO PROBLEMA DA BLINDAGEM
DEBYE-HÜCKEL EM PLASMAS UTILIZANDO
SOFTWARE MATHEMATICA
Vinícius Njaim Duarte (Bolsista FAPESP) e Prof.
Roberto Antonio Clemente (Orientador), Instituto
Física - IFGW, UNICAMP

DE
O
Dr.
de

Estudou-se o problema clássico da blindagem de
Debye-Hückel em plasmas no equilíbrio térmico, nas
geometrias cartesiana, cilíndrica e esférica. As soluções
da equação diferencial ordinária não linear
correspondente, com as devidas condições de
contorno, foram obtidas utilizando o software
Mathematica, para casos em que a energia potencial
das partículas é maior que a energia cinética média das
mesmas. Com isso, foram plotados gráficos
comparativos, nos quais estão exibidas as variações da
razão entre o potencial obtido numericamente e o
potencial obtido linearizando a equação, em função da
carga (ou densidade de carga) e/ou do raio transversal
característico de cada configuração nos casos cilíndrico
e esférico. Também foi abordado o problema, dentro de
um modelo unidimensional, de um plasma sem colisões
no qual as partículas podem ser divididas entre
aprisionadas e não aprisionadas. As soluções podem
ser expressas em termos dos invariantes do
movimento. Em particular considerou-se o invariante

 p dx

x
(variável ângulo-ação) para as partículas
aprisionadas e a partir disso reformulou-se a equação
de Poisson correspondente, obtendo-se as suas
soluções numericamente.

Debye - Hückel - Blindagem
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Q-CÁLCULO,
MATEMÁTICA
QUÂNTICA
E
APLICAÇÕES
Daniela de Lima (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. Roldão
da Rocha Junior (Orientador), Instituto de Física IFGW, UNICAMP
Dentre as várias estruturas matemáticas que se
destacam pela versatilidade e importância de suas
aplicações, o q-cálculo ocupa posição privilegiada.
Certamente é através de suas aplicações em teoria de
números, grupos quânticos, álgebra linear sobre corpos
finitos e geometria não-comutativa que ele tem
historicamente merecido mais destaque, mas também
nos últimos anos em outras áreas – como topologia –
têm-se encontrado interessantes aplicações. O caráter
essencial das q-deformações é que outras estruturas
matemáticas clássicas tradicionais são reobtidas no
limite em que q → 1. A partir dos conceitos
fundamentais do q-cálculo e aritmética quântica, este
trabalho versa sobre o princípio da q-contagem em
análise combinatória e partições clássicas dos números
inteiros. Introduzidos os conceitos do cálculo sobre
reticulados,
provamos
algumas
propriedades
relacionadas à q-contagem – como a fórmula binomial
não-comutativa de Gauss e o produto triplo de
Ramanujan – com o intuito de estudar alguns aspectos
da Teoria de Números como, por exemplo, a relação
entre aritmética quântica e as partições de números
inteiros, além do Teorema de Lagrange sobre a
expressão de um inteiro como a soma de quadrados.
Foi também investigado o q-cálculo simétrico, em uma
abordagem alternativa.
Deformações - Teorema de Lagrange - Partições de números inteiros
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ANÁLISE
PETROGRÁFICA
DOS
ARENITOS
AFLORANTES DA FORMAÇÃO TIETÊ
Rafael Amaral Cataldo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Alexandre Campane Vidal (Orientador), Instituto de
Geociências - IG, UNICAMP
A obtenção de dados quantitativos e qualitativos da
petrografia sedimentar auxilia no entendimento dos
processos diagenéticos e na compreensão do espaço
poroso em rochas-reservatórios. Através de análises
petrográficas, em lâminas delgadas, levantou-se um
conjunto de dados sobre mineralogia e processos
diagenéticos, visando melhor entendimento dos
depósitos da Formação Tietê. Com isso, este trabalho
teve como objetivo não somente a comparação com
dados existentes na literatura, mas também, a obtenção
de dados de forma quantitativa. O método de trabalho
baseou-se na contagem modal, com 250 pontos por
lâmina, impregnadas e não-impregnadas com
152

cobaltonitrito, visando reconhecimento mais rápido e
preciso de feldspatos potássicos, além de confirmar a
presença de cimento de mesma origem. Além disso,
dados digitais de porosidade foram obtidos através de
análise de imagens, pelo programa Imago, visando a
comparação dos resultados obtidos pelos métodos
tradicionais. Foram encontrados quatro tipos principais
de cimentos: carbonático, feldspático, opacos e sílica. A
porosidade predominante é intergranular, com geração
de porosidade secundária através dos processos de
dissolução parcial. As amostras de arenitos foram
classificadas como quartzo-arenitos e subarcosianos,
segundo método proposto por Folk (1968), denotando a
importância da impregnação realizada.
Petrografia sedimentar - Grupo tubarão - Formação Tietê

E0454

ANÁLISE DE SÍTIOS EM GEOCIÊNCIAS E DIFUSÃO
DE MATERIAIS DIDÁTICOS GEOLÓGICOS NA
INTERNET
Giseli Silva Ramos (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Celso Dal Ré Carneiro (Orientador), Instituto de
Geociências - IG, UNICAMP
A Internet é uma ferramenta essencial na busca de
material informativo e educacional, sendo utilizada
como auxílio pedagógico em diversas áreas do ensino,
especialmente na educação em Geociências. Devido à
importância e à rápida atualização, a internet estimulou
esta pesquisa cujo objetivo é avaliar qualitativamente
sítios geológicos, sobretudo em Português e Inglês, e
examinar os materiais didáticos que oferecem. Os
critérios de análise são a organização, veracidade,
alternativas utilizadas para exibição das páginas e
navegabilidade. A análise teve como base de dados um
banco analítico previamente desenvolvido. Procurou-se
indicar uma classificação aproximada dos conteúdos,
da exatidão e da organização formal do sítio. A
pesquisa requer navegação pelas diferentes páginas
que compõem cada sítio e a recuperação dos
aplicativos neles contidos. É possível concluir que
predominam sítios dedicados à divulgação de
conteúdos
básicos
de
Geociências,
como
paleontologia,
geologia
geral
e
astronomia.
Encontraram-se várias lacunas em sítios analisados;
além disso, quase não há ferramentas para serem
exploradas. Muitos deles estimulam o internauta a
permanecer e conhecer os recursos oferecidos.
Entretanto, poucos exploram mapas e conhecimentos
relativos a geologia regional.
Internet - Geociências - Divulgação científica
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UM
TEMA
“QUENTE”
NOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO:
A
CONFIABILIDADE
DAS
NOTÍCIAS SOBRE AQUECIMENTO GLOBAL
João Cláudio Toniolo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Celso Dal Ré Carneiro (Orientador), Instituto de
Geociências - IG, UNICAMP
A proposta desta pesquisa versa sobre a confiabilidade
das notícias veiculadas pelos meios de comunicação
UOL, Folha OnLine e Folha de S. Paulo com relação ao
tema do aquecimento global. Analisamos se estes
meios de comunicação apresentam informações cujo
conteúdo esteja devidamente apoiado no conhecimento
científico moderno a respeito do tema, que apresenta
diferentes posições sobre a questão, variando da
afirmação à negação do fenômeno. Para tanto,
partimos da hipótese levantada em nossa pesquisa
anterior sobre processos geológicos de fixação do
carbono, a de que há posições científicas opostas a do
principal porta-voz científico da questão, o Painel
Intergovernamental de Mudança Climática (IPCC na
sigla em inglês), e que pareciam não ser divulgadas
com a mesma ênfase adotada no atual alarde sobre o
fenômeno do aquecimento do planeta. Com o avanço
de nossa presente pesquisa, esta hipótese foi
confirmada e neste trabalho apresentamos nossos
resultados.
Aquecimento global - Meios de comunicação - Jornalismo científico
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GEOQUÍMICA DO PALEOSSOMA DE MIGMATITOS
DO EMBASAMENTO DO GREENSTONE BELT DO
RIO ITAPICURU, BAHIA
Henrieth Viviane Borgo de Oliveira (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Elson Paiva de Oliveira
(Orientador), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP
O Greenstone Belt do Rio Itapicuru (GBRI) é uma
seqüência vulcano sedimentar, localizada na porção
nordeste do Cráton São Francisco. O embasamento do
GBRI é constituído por gnaisses cinza do Arqueano e
sobre estes se depositam tectonicamente rochas
vulcânicas e sedimentares. Dados geoquímicos da área
mostram que os gnaisses cinza, quando plotados em
diagramas quartzo-alcalifeldspato-plagioclásio (Q-A-P)
tendem a ocupar o campo dos tonalitos e dos
granodioritos. Neste cenário desenvolveu-se este
projeto de iniciação científica que visa contribuir para o
entendimento da evolução geológica do continente (ou
micro continente) que colidiu com o arco oceânico do
GBRI. A partir da coleta e do tratamento das amostras,
seguidos de descrições petrográficas e análises
químicas (Fluorescência de Raios-X e ICP-MS) tornase possível acrescentar informações sobre o
embasamento migmatítico. Os resultados analíticos,
plotados em diagramas K-Na-Ca indicam que os
gnaisses cinza do paleossoma do migmatito pertencem

à série tonalito-trondjemito-granodiorito (TTG) e não
são semelhantes às suítes sanukitóides ou closepet,
todas típicas de terrenos arqueanos.
TTG - Arqueano - Cráton São Francisco
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CARACTERIZAÇÃO
MINERALÓGICA
DE
ANFIBOLITOS RETROGRESSIVOS EM ZONA DE
COLISÃO ARCO-CONTINENTE NO GREENSTONE
BELT DO RIO ITAPICURU, BAHIA
Iran Zan do Vale (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Elson Paiva de Oliveira (Orientador), Instituto de
Geociências - IG, UNICAMP
Anfibolitos granadíferos da unidade gnaisse-migmatito
estão localizados no Núcleo paleoproterozóico
Serrinha. Esses gnaisses são constituídos por bandas
de migmatitos deformados, intercaladas com bandas de
granada anfibolito que variam em espessura e
abundância, e podem conter ou não granada. A
granada aparece nas bandas mais espessas e
concentra-se na parte central das mesmas. O trabalhou
objetivou a caracterização mineralógica e química das
granadas e minerais associados para avaliar a
profundidade alcançada por essas rochas na crosta. Os
métodos utilizados foram (1) descrições de lâminas
delgadas polidas das rochas,; (2) seleção de amostras
para a identificação de minerais inclusos em granadas,
utilizando a microssonda Raman, (3) quantificação dos
elementos químicos nos minerais com auxílio de uma
microssonda eletrônica. Os dados foram processados
em planilha eletrônica e apresentados em gráficos de
linha. Os resultados revelaram granada almandina
poiquiloblástica, com leve tendência de aumento de
magnésio para o centro, porém pouco expressiva para
que
caracterize
grandes
profundidades.
As
observações petrográficas não revelaram textura de
descompressão ou inclusões de polimorfos de quartzo
de mais alta pressão, como coesita, ou fraturas de
dilatação preservados na granada hospedeira. A
associação
mineralógica
granada-hornblendaplagioclásio é diagnóstica de condições de P-T das
facies anfibolito a anfibolito superior.
Anfibolito - Colisão continente-arco - Mineralogia
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RELAÇÃO SOLO DE VERTENTE/SOLO DE
TERRAÇO E VARZEA NA ESTAÇÃO ECOLOGICA
DO JATAI:LUIS ANTONIO, SP
Maryelle Florencio Mariano (Bolsista IC CNPq) e Prof.
Dr. Francisco Sergio Bernardes Ladeira (Orientador),
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP
Este trabalho pretende fazer as análises química e
física dos solos posicionados entre o final de vertentes
e no terraço/várzea na Estação Ecológica de Jataí, Luis
153

Projetos da Área de Ciências Exatas
Antônio – SP. As descrições de campo e análises de
laboratório serão realizadas com o objetivo de treinar a
bolsista para que ela possa compreender as relações
entre o solo, o relevo e a litologia. Será possível inferir
como se dão as relações entre a litologia local,
composta por Basaltos da Formação Serra Geral,
Arenitos da Formação Botucatu a seqüência de
depósitos quaternários associados ao Rio Mogi Guaçu.
Vertente - Terraço - Jatai
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PALEOSSOLOS DA FORMAÇÃO MARÍLIA NA
REGIÃO DE POMPÉIA E QUINTANA (SP):
CONTRIBUIÇÃO
À
INTERPRETAÇÃO
PALEOCLIMÁTICA
Roberta Marquezi Bueno (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Francisco Sergio Bernardes Ladeira
(Orientador), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP
A pesquisa analisou paleossolos da Formação Marília
(Cretáceo Superior), pertencente ao Grupo Bauru,
existentes na cidade de Quintana (Oeste do estado de
São Paulo) e objetivou fazer a inferência paleoclimática
sobre os ambientes de formação dos mesmos, uma vez
que os paleossolos guardam informações sobre as
condições paleogeográficas vigentes durante a sua
formação. A fase anterior do projeto consistiu em
trabalho de campo para análise macromorfológica do
afloramento e para a coleta de amostras para a feitura
de lâminas delgadas para a análise micromorfológica.
Essa etapa resultou em um perfil com a síntese das
feições descritas e na identificação das classes de solo
encontradas. O perfil foi descrito como uma sucessão
de Alfisols, Aridsols, Inceptisol e Vertisol. A segunda
etapa consistiu na análise micromorfológica das
lâminas delgadas produzidas a partir das amostras
recolhidas. Nelas foram analisadas características do
esqueleto, poros e plasma, assim como foi possível
confirmar as características já descritas na literatura
consultada, como a presença de bioturbações
(principalmente marcas de raízes), nódulos e
concentração de carbonato de cálcio, o principal
indicativo de clima árido encontrado no perfil do
paleossolo. A análise micromorfológica reforçou a
observação de que a pedogênese se desenvolveu sob
condições secas com alguns períodos de maior
umedecimento.
Paleossolo - Formação marília - Calcrete

E0460

ANÁLISE PALEONTOLÓGICA DO TESTEMUNHO
TAU-2007, FORMAÇÃO TREMEMBÉ (PALEÓGENO)
DA BACIA DE TAUBATÉ, SP
Marcia Thaís de Souza (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco
(Orientadora), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP
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Na
pesquisa,
têm
sido
realizados
estudos
paleontológicos em amostras obtidas a partir do
testemunho TAU-2007 extraído (UTM 447799X e
7453028Y) no Campus da Faculdade de Agronomia da
cidade de Taubaté, SP. As amostras pertencem a Bacia
Taubaté descrita como uma seqüência sedimentar que
engloba o Grupo Taubaté. A deposição deste ocorreu
durante o Paleogeno (Oligoceno/Eoceno) sendo
dividido nas formações: Tremembé, Resende e São
Paulo. O perfurado tem 115 m de profundidade, é
composto por folhelhos de coloração verde, com
lâminas de carbonatos, níveis bioturbados, e arenitos
mal selecionados com granulometria média-grossa e
elevada quantidade de micas, sendo os níveis mais
fossilíferos posicionados na base do testemunho.
Foram encontrados macrofósseis de fragmentos
vegetais carbonificados ao longo de todo o testemunho
e nos níveis 71, 95 e 111 m fósseis de peixes foram
reconhecidos como Autayanax unicus típico da
Formação Tremembé e estudados abundantes moldes
internos de carapaças de ostracodes possivelmente do
gênero Cyprideis?sp. Os gêneros de palinomorfos
identificados
são:
Cicatricosisporites,
Plicatella,
Polypodiaceoisporites, Leptopidites, Podocarpidites,
Dacrydiumites florinni, Psilatricolpites papiloniformis,
Myrtaceidites, Quadraplanus, Pseudwintera, Tricolpites,
Liliacidites, Trilites.
Palinologia - Taubate - Paleogeno

E0461

ANÁLISE
DE
FÁCIES
APLICADA
À
INTERPRETAÇÃO DE FLUXOS HIDRÁULICOS
OSCILATÓRIOS E COMBINADOS: FORMAÇÃO
CORUMBATAÍ, SIERRA DE LA INVERNADA E
PORTEZUELO DEL TONTAL
Lilian
Pimentel
Diniz
dos
Santos
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Giorgio Basilici (Orientador),
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP
O presente trabalho apresenta estudos sobre a
interpretação da atividade de fluxos combinados ou
oscilatórios em depósitos da Formação Corumbataí
(município de Rio Claro) e das formações Sierra de La
Invernada e Portezuelo del Tontal (Pré-Cordilheira
Argentina, San Juan). Esta interpretação baseou-se na
análise de fácies das três unidades litoestratigráficas,
sua correspondência com mecanismos hidráulicos e
correlação aos prováveis ambientes deposicionais. A
Formação Portezuelo del Tontal foi identificada como
depositada em porções distais de plataforma, porém
acima do nível de ação de ondas de tempestade, e a
Formação Sierra de La Invernada como a porção
proximal desta mesma bacia, esta relação foi
determinada
principalmente
pelas
diferenças
granulométricas encontradas e pela semelhança da
composição dos sedimentos, estruturas e do sentido do
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fluxo unidirecional condicionante da deposição. A
formação Corumbataí também possui estruturas
formadas em ambientes dominados por fluxos
combinados, arenitos com estratificações do tipo
hummocky anistrópicas interestratificadas com fácies
finas (lamitos/margas), a presença abundante de
carbonatos nessa unidade chama atenção para uma
bacia com aporte limitado de sedimentos siliciclásticos,
abundantes somente nos registros dos períodos
dominados por tempestade.
Análise di fácies - Fluxos oscilatórios - Fluxos combinados

E0462

ANÁLISE PETROLÓGICA NA INTERPETAÇÃO DOS
PROCESSOS DE APORTE E DISTRIBUIÇÃO DE
SEDIMENTO EM SISTEMAS EÓLICOS DE LENÇOL
DE AREIA: FORMAÇÃO MARÍLIA (CRETÁCEO
SUPERIOR)
Pamela Cardoso Vilela (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Giorgio Basilici (Orientador), Instituto de
Geociências - IG, UNICAMP
A Formação Marília, unidade mais recente da Bacia
Bauru é caracterizada por uma sucessão de depósitos
e paleossolos areníticos de ambiente desértico. A
análise composicional de conglomerados e a
petrografia de arenitos e paleossolos desta Formação,
auxiliou no entendimento dos processos responsáveis
pela construção de um sistema deposicional controlado
pelo vento. Estes processos são controlados por:
aporte, disponibilidade do sedimento e capacidade de
transporte do vento. Os depósitos eólicos apresentam
boa seleção e boa maturidade mineralógica, e grãos
arredondados. Os arenitos dos paleossolos mostram
arredondamento e mineralogia semelhante a tais
depósitos, mas maior maturidade mineralógica. Os
depósitos de sistemas fluviais efêmeros apresentam
menor
maturidade
mineralógica
e
textural,
apresentando baixa seleção e grau de arredondamento
dos clastos. Seguindo como princípio o grau de
maturidade mineralógica dos arenitos reconstruímos os
eventos de aporte, disponibilidade e transporte dos
sedimentos. Rios efêmeros foram responsáveis pelo
aporte sedimentar primário. Os arenitos fluviais foram
várias vezes erodidos, transportados, depositados pelo
ventos e pedogenizados em fases climáticas
respectivamente mais seca e mais úmidas.
Depósitos eólicos - Análise de fácies - Análise petrográfica

E0463

ANÁLISE DAS MICROTEXTURAS SUPERFICIAIS DE
GRÃOS DE QUARTZO MEDIANTE MICROSCÓPIO
ELETRÔNICO
DE
VARREDURA
(MEV)
EM
DEPÓSITOS EÓLICOS, FLUVIAIS E PALEOSSOLOS
DA FORMAÇÃO MARÍLIA DA BACIA BAURU
Rogério Leandro de Araujo (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Giorgio Basilici (Orientador), Instituto de
Geociências - IG, UNICAMP
As microtexturas superficiais de grãos de quartzo são
microformas de erosão, acúmulo ou cimentação de
dimensões micrométricas, desenvolvidas na superfície
externa de grãos de quartzo, por efeito de processos
físicos, químicos e biológicos que dependem das
condições nas quais estes grãos foram transportados,
sedimentados
e/ou
submetidos
a
processos
diagenéticos e pedogenéticos.
Estudar as
microtexturas e relacioná-las com os agentes que
controlaram as condições de formação das rochas
sedimentares é de reconhecível importância para
subsidiar a caracterização de sistemas sedimentares.
Esta pesquisa correlaciona as características
microtexturais superficiais dos grãos de quartzo com os
possíveis processos sedimentares e alterações pósdeposicionais dos depósitos da Formação Marília da
Bacia Bauru. Conta com a reprodução e análise de
imagens das microtexturas mediante o uso do
Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), no modo
de elétrons secundários (SE), no qual tem a
especialidade de ressaltar a topografia superficial dos
grãos. Após esta etapa, dados tabulados de distribuição
foram analisados segundo métodos estatísticos de
análise univariada e multivariada. Algumas distribuições
de microtexturas estudadas indicam relações
paleoambientais eólicas e fluviais, além de processos
químicos diagenéticos e pedogenéticos. Foram
observadas microtexturas diagnósticas de alta
correlação com os ambientes, como microplacas
paralelas(“upturned plate”) produzidas por processos de
abrasão, sugerindo ambiente eólico e microfeições em
V (“V-shaped”) relacionadas a marcas de percussão,
processo típico de ambientes fluviais.
Microtexturas - Depósitos eólicos - Grupo Bauru

E0464

CARACTERIZAÇÃO
DE
GRANADAS
PROVENIENTES DE AMBIENTES DE ALTA
PRESSÃO COM ESPECTROSCOPIA RAMAN E
MICROSCOPIA ELETRÔNICA
Rebecca Del Papa Moreira Scafutto (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Jacinta Enzweiler
(Orientadora), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP
O objetivo principal deste estudo de granadas
provenientes de diferentes ambientes geológicos é
avaliar se é possível utilizar dados de espectroscopia
Raman para inferir sobre as condições de temperatura
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e pressão de sua formação. Para alcançar este
objetivo, granadas presentes em rochas derivadas de
ambientes de alta pressão e temperatura (eclogitos e
granulitos) foram analisadas em microssonda eletrônica
e/ou microscópio eletrônico. Os resultados analíticos
foram utilizados para calcular a fórmula química de
cada granada e identificar os membros finais da
solução sólida. Em seguida, foram obtidos espectros
Raman de cada uma das amostras de granada. Os
modos vibracionais do sólido observados nos espectros
correspondem às ligações químicas presentes no
mineral, à ocupação dos sítios cristalográficos e
também dependem do grau de desordem da rede
cristalina. Os membros finais identificados a partir das
fórmulas químicas foram grossulária (Ca3Al2(SiO4)3),
piropo (Mg3Al2(SiO4)3), uvarovita (Ca3Cr2(SiO4)3),
espessartita (Mn3Al2(SiO4)3), almandina (Fe3Al2(SiO4)3)
e andradita (Ca3Fe2(SiO4)3). Uma vez que a
composição das amostras somente se aproxima destes
membros finais, a análise dos espectros e a atribuição
das respectivas bandas está sendo feita por
comparação com espectros disponíveis na literatura.
Granadas - Espectroscopia - Cristaloquímica

E0465

CONTEXTO GEOLÓGICO DAS MINERALIZAÇÕES
POLIMETÁLICAS
DE
ARAÇARIGUAMA,
SÃO
PAULO
Mariana Velcic Maziviero (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa.
Dra.
Lena
Virginia
Soares
Monteiro
(Orientadora), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP
A área de Araçariguama (SP) apresenta mineralizações
de ouro associadas a veios de quartzo polimetálicos
com arsenopirita, calcopirita, pirita, esfalerita e galena,
conhecidas desde o Período Colonial. O mapeamento
desta região, localizada na porção oeste do Domínio
Tectônico Serra do Itaberaba-São Roque, visa
reconhecer o contexto geológico no qual inserem-se as
mineralizações. Através dos mapas fotogeológico e
geológico desenvolvidos neste trabalho, pretende-se
verificar os possíveis controles estruturais, as relações
com os litotipos hospedeiros dos grupos Serra do
Itaberaba
(metapelitos,
metabasitos,
metavulcanoclásticas,
xistos
ferromanganasíferos,
metamargas e rochas metacarbonáticas) e São Roque
(quartzitos, metarritmitos, metapelitos e lentes de
metabasitos), e associações com as intrusões
graníticas brasilianas e zonas de cisalhamento
presentes na área. Embora existam inúmeras
publicações relativas ao contexto geológico, muitas
vezes os dados não são tratados sistematicamente e
estudos recentes sobre tais ocorrências auríferas de
Araçariguama são escassos. Assim, com o
desenvolvimento deste trabalho busca-se preencher
essa importante lacuna.
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E0466

ESTUDOS DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS APLICADOS À
GÊNESE DA MINERALIZAÇÃO DE COBRE DO
ALVO CASTANHA, PROVÍNCIA MINERAL DE
CARAJÁS
Silvana Costa Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Lena Virginia Soares Monteiro (Orientadora),
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP
A Província Mineral de Carajás hospeda importantes
depósitos de óxido de ferro-cobre-ouro de classe
mundial. O Alvo Castanha representa um depósito de
cobre localizado a 7 km a nordeste da Mina de
Sossego, sendo considerado um alvo satélite daquele
depósito. Caracteriza-se por apresentar extensas zonas
de escapolitização e especialização metalogenética
distinta daquela de Sossego, com zonas enriquecidas
em zinco. Estudos de isótopos estáveis de oxigênio e
carbono em calcita do Alvo Castanha visam ao
reconhecimento da natureza dos fluidos hidrotermais
associados à gênese da mineralização do Alvo
Castanha, assim como a comparação com as fontes de
fluidos já reconhecidas para o depósito de Sossego. As
análises já realizadas permitiram a caracterização de
fluidos hidrotermais em equilíbrio com a calcita
enriquecidos em 18O (4,6 a 7,3‰ em 350 oC). Essa
assinatura isotópica difere daquela referente ao estágio
o
de mineralização de Sossego (1,8 a –5,2‰ em 350 C),
indicando que no Alvo Castanha a deposição do
minério não vinculou-se a influxo significativo de águas
meteóricas. Tais diferenças podem ser importantes
para a compreensão dos mecanismos que controlaram
a formação das maiores reservas de minério de cobre
em Carajás.
Cobre - Carajás - Metalogênese

E0467

ESTUDO DAS PARAGÊNESE DE MINÉRIO DE
DEPÓSITOS DE ÓXIDO DE FERRO-COBRE-OURO
DA PROVÍNCIA MINERAL DE CARAJÁS
Thiago Alduini Mizuno (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa.
Dra.
Lena
Virginia
Soares
Monteiro
(Orientadora), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP
A Província Mineral de Carajás é considerada uma das
maiores províncias minerais do mundo, destacando-se
também por hospedar importantes depósitos de óxido
de
ferro-cobre-ouro
(IOCG).
Esses
depósitos
apresentam diversos tipos de alteração hidrotermal e
associações de minerais de minério, que podem refletir
diferentes ambientes de formação dos depósitos, assim
como a evolução distinta dos fluidos mineralizantes. O
projeto consistiu em estudos petrográficos em luz
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refletida das associações minerais dos minérios dos
depósitos de Alvo Bacaba, Alvo Castanho, Salobo e
Sossego visando à caracterização das paragêneses,
suas relações com campos de estabilidade mineral nos
sistemas Cu-Fe-S e Fe-S-O e de aspectos texturais que
permitam melhor compreensão dos mecanismos que
controlaram a deposição do minério. Esse estudo
possibilitou a caracterização das paragênese
calcopirita-pirita-bornita (Bacaba), calcopirita-pirrotitapirita-esfalerita-pentlandita
(Castanha),
bornitacalcocita-calcopirita (Salobo)
e calcopirita-piritasiegenita (Sossego), que permitirão a obtenção de
subsídios para a reconstituição dos sistemas
hidrotermais responsáveis pela gênese dos depósitos
IOCG na Província Mineral de Carajás.
Carajás - Metalogênese - Cobre

E0468

ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS
AO ENSINO DA GEOLOGIA/GEOCIÊNCIAS NO
NÍVEL FUNDAMENTAL E MÉDIO
Bruno Bronzati Giacomini (Bolsista SAE/UNICAMP),
Gabriel Gerber Hornink (Co-orientador) e Prof. Dr.
Mauricio
Compiani
(Orientador),
Instituto
de
Geociências - IG, UNICAMP
O projeto realizado, vinculado ao projeto Fapesp Ensino
Público intitulado “Elaboração de conhecimentos
escolares e curriculares relacionados à ciência, à
sociedade e ao ambiente na escola básica com ênfase
na regionalização a partir dos resultados de projeto de
Políticas Públicas”, teve como objetivo principal o
desenvolvimento de um material didático de Geologia e
Geociências para alunos de ensino fundamental e
médio, com o auxílio de ferramentas utilizadas através
da web.O material aborda as rochas e solos do
município de Campinas. Para coleta de dados e fotos,
foram realizados diversos trabalhos de campos na
região de Campinas e arredores. Juntamente a esta
coleta, foram analisadas obras sobre o município de
Campinas para a elaboração de um guia que serviria de
base para o desenvolvimento do material, além do
estudo de mapas da região. Para este material propôsse uma chave de identificação de rochas de Campinas,
que poderá auxiliar o professor nos trabalhos de
campo. Todo o material coletado foi condensado numa
homepage, de cunho didático, que serve como uma
ferramenta de auxílio na identificação de rochas do
município. Prevê-se também uma versão em arquivo
para impressão do material. Após a criação do material,
o trabalho continua nas salas de aula, com o auxílio aos
professores na utilização do software e com entrevistas
com alunos e professores para obter os resultados para
avaliação da ferramenta visando seu aprimoramento.
Ensino de Geociências - Pesquisa qualitativa - Formação de
professores

E0469

ANÁLISE AMBIENTAL DE OCUPAÇÃO IRREGULAR
DAS ÁREAS DE MANGUEZAIS DO MUNICÍPIO DE
SANTOS-SP
Cibele Oliveira Lima (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Regina Célia de Oliveira (Orientadora), Instituto de
Geociências - IG, UNICAMP
O Projeto de Iniciação Cientifica visa a Análise
Ambiental de Ocupação Irregular das áreas de
Manguezais no município de Santos-SP. Primeiramente
foi realizado todo um estudo acerca do histórico de
ocupação urbana desde a década de 1980,
considerado o momento em que o processo de
urbanização passou a se desenvolver de forma mais
intensa e acelerada na região em foco. Além disso foi
levado em consideração toda a lógica de fragilidade do
ecossistema manguezal assim como suas principais
características, para que assim fosse feito uma
correlação das áreas ocupadas com a destruição dos
manguezais. Para isso foi feito todo um estudo de uso e
ocupação dos solos, visando entender a dinâmica da
área de manguezal do município de Santos. O material
cartográfico produzido em escala 1: 50.000 tem o
objetivo de melhorar a visualização do problema em
questão, principalmente devido ao fato de representar
uma evolução das manchas de mangue desde a
década de 80 até os últimos anos. Por fim será
proposto um meio de reduzir o problema buscando o
desenvolvimento sustentável e a preservação do
ecossistema de manguezal, levando em consideração
toda a população nele já residente.
Urbanização - Fragilidade de ecossistemas - Manguezais

E0470

TRANSFORMAÇÕES
NO
ESPAÇO
EM
DECORRÊNCIA DAS ALTERAÇÕES DE USO E
OCUPAÇÃO DAS TERRAS NO MUNICÍPIO DE
LEME-SP
Gláucia Elisa Mardegan (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Regina Célia de Oliveira (Orientadora),
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP
A expansão urbana no Brasil durante o período das
décadas de 40 a 70, devido a vários motivos dentre
eles, a política de incentivo do governo federal a
organização do espaço urbano e fundamentalmente na
alteração da dinâmica de organização do espaço rural
com o desenvolvimento industrial, revelando dentre
outro fatores na alteração de uso. Porem, para alguns
municípios não assistiram de forma intensa, mas
processual
estas
alterações
relacionadas
a
industrialização, que passam a ser assistidas de forma
continua resultando na reformulações dos espaços e
revelando diversos os níveis de impactos O município
de Leme, objeto de estudo dessa pesquisa, embora
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tenha assistido um desenvolvimento industrial
importante, não se consolidou com mantenedor da
economia, sendo até os dias atuais o setor rural,
baseado na monocultura canavieira, o mais importante
veio de recursos econômicos. O histórico dos diferentes
estágios de desenvolvimento das atividades agrícolas
pausadas hoje na agricultura canavieira constitui o
responsável pela manutenção econômica ao longo dos
anos do município, passam a definir o desenvolvimento
das atividades urbanas. A ocupação e alteração de uso
do solo, na extensão do município, acarretaram
significativas modificações, que se refletem na
organização econômica e nas relações de uso da terra.
Ocupação da terra - Impactos sócio econômicos - Urbanização

E0471

ELEMENTOS-TRAÇO
EM
SULFETOS
DE
DEPÓSITOS AURÍFEROS HIDROTERMAIS DA
PROVÍNCIA DE ALTA FLORESTA (MATO GROSSO)
Danilo Barbuena (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Roberto Perez Xavier (Orientador), Instituto de
Geociências - IG, UNICAMP
A Província Aurífera de Alta Floresta (MT) na porção sul
do Cráton Amazônico destacou-se desde o final da
década de 70 até meados da década de 90 por uma
produção significativa de ouro no país, extraído de
filões e depósitos aluvionares por meio principalmente
de atividade garimpeira. O objetivo deste trabalho foi
estabelecer a assinatura geoquímica de alguns destes
depósitos auríferos (e.g. Santa Helena, Gauchinho,
Francisco, Novo Mundo, Basílio, Peixoto, Paraíba),
utilizando-se da análise de elementos-traço (Au, Al, Ti,
V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Zr, Mo, Ag, Sn,
Sb, Te, Ba, La, W, Pt, Tl, Pb, Bi, Th, U) em pirita, por
ICP-MS. Pirita e calcopirita são comuns em todos os
depósitos, porém esfalerita e galena aparecem
principalmente no depósito do Francisco. O ouro ocorre
principalmente associado a pirita, em alguns depósitos
juntamente com teluretos de bismuto e prata. Grãos de
pirita foram separados para cada depósito por meio de
lupa binocular e, em seguida, dissolvidos em água
régia, para posterior análise em ICP-MS. Os resultados
permitirão comparar as assinaturas geoquímicas entre
os depósitos auríferos investigados e auxiliar na
avaliação crítica dos modelos genéticos propostos,
particularmente
o
vínculo
com
granitos
paleproterozóicos da PAAF.
Elementos traço - Pirita - ICP-MS
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APLICAÇÃO DE ATRIBUTOS SÍSMICOS PARA
IDENTIFICAÇÃO
DE
RESERVATÓRIOS
SATURADOS EM GÁS
Paola Faccini (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Rodrigo
de Souza Portugal (Orientador), Instituto de
Geociências - IG, UNICAMP
O método da sísmica de reflexão apresenta uma ampla
aplicabilidade na indústria do petróleo, principalmente
nas fases de exploração e explotação de campos
petrolíferos. Além de possibilitar a análise de feições
geológicas dos reservatórios em subsuperfície, também
é utilizado para indicar locais propícios para a
acumulação de hidrocarbonetos (petróleo e gás). Os
atributos sísmicos são extraídos a partir de informações
das amplitudes das ondas sísmicas registradas e são
empregados na identificação de heterogeneidades.
Neste projeto, foram produzidos dados de poços
sintéticos que simulam um modelo geológico
simplificado, a partir do qual se geraram dados
sísmicos sintéticos nos programas Matlab e Scilab. Os
atributos estudados tiveram como objetivo a detecção
das rochas-reservatórios saturadas em gás, utilizando a
amplitude sísmica de reflexão como principal critério
para o reconhecimento de reservas potenciais de
hidrocarbonetos. O estudo mostra que a saturação das
rochas por gás acarreta um intenso decréscimo da
velocidade
das
ondas
sísmicas
cisalhantes,
ocasionando uma variação na amplitude que possibilita
a identificação dessa anomalia na fase de interpretação
dos dados sísmicos.
Caracterização reservatórios - Sísmica - Atributos sísmicos

E0473

ESTUDO DE INDICADORES DE RISCO PARA
SELEÃ§Ã£O E OTIMIZAÃ§Ã£O DE CARTEIRAS DE
PROSPECTOS PETROLÃ-FEROS
Igor Gimenes Cesca (Bolsista IC CNPq), Alexandre
Vidal e Prof. Dr. Saul Barisnik Suslick (Orientador),
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP
As atividades de exploração apresentam elevado grau
de incerteza em decorrência da ausência de
informações, que envolvem desde o conhecimento
geológico de maior escala culminando com o potencial
petrolífero das áreas a serem avaliadas. As abordagens
tradicionais de avaliação econômica dos projetos de
exploração de petróleo devem necessariamente
contemplar essas incertezas. Este projeto de pesquisa
visa avaliar os impactos da dependência de prospectos
petrolíferos seqüenciais, analisando o risco de
prospectos sucederem e do valor de opção embutido
na carteira de investimentos, buscando desenvolver um
método para definição de uma seqüência ótima de
prospectos que maximize o valor monetário esperado
das diferentes seqüências de prospectos. A análise do
valor de opção é importante no cálculo do risco, pois
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este permite também quantificar o risco envolvido no
projeto de exploração, permitindo ao exploracionista
uma melhor percepção das chances de sucesso, bem
como uma avaliação mais coerente da estratégia
exploratória. A escolha de tal estratégia envolve
diversos níveis de dependência entre prospectos. Com
o auxílio da simulação de Monte Carlo e de diagramas
de árvore de decisão, buscamos desenvolver uma
seqüência de passos que se aproxime das situações
encontradas na atividade de exploração de petróleo.
Análise de risco - Petróleo - Portfólios

E0474

ANÁLISE
PETROGRAFICA
E
TERMOBAROMÉTRICA
DAS
ROCHAS
METABÁSICAS SITUADAS ENTRE O LINEAMENTO
TRANSBRASILIANO E O ARCO MAGMÁTICO DE
SANTA QUITÉRIA - CEARÁ
José Henrique da Silva Nogueira Matos (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Ticiano José Saraiva dos
Santos (Orientador), Instituto de Geociências - IG,
UNICAMP
O arco magmático de Santa Quitéria, NW da Província
Borborema, apresenta na sua borda oeste uma faixa
NS de rochas de alta pressão. Foi feito um
mapeamento geológico 1:50.000 de 192km2 na porção
N-NW desse arco. Inicialmente, fez-se um mapa prévio
com base em imagens de satélite. O trabalho de campo
constou da descrição de 113 afloramentos, coleta de
dados estruturais e amostras para estudo petrográfico.
Individualizaram-se duas unidades de mapeamento: i)
ortoderivadas do arco (granodioritos e granitos) e; ii)
para-derivadas laterais ao arco (gnaisses, silimanita
granada
xisto)
e
ortoderivadas
(granodioritos
cisalhados, ortognaisses migmatizados, milonitos e
ultra-milonitos) Estruturalmente tem-se um trend NESW, cujas foliações têm atitudes que variam entre
N30E a N50E com mergulhos entre 45º a sub vertical
para SE. Lineações de estiramento mineral (muscovita
e biotita) têm direção NE, de baixo ângulo e quase
direcionais. Na área predominam falhas transcorrentes
NE-SW com provável cinemática sinistral. Na porção
intra-arco e em seu contato, as foliações são de baixo
ângulo ora para SE ora para NW, com lineamentos em
sua maioria down-dip, o que indica rampas frontais.
Foram individualizados apenas dois corpos de
metabásicas (granada anfibolitos com piroxênio) com
associações de alta pressão e associados com
granodioritos do arco.
Eclogito - Termobarometria - Provência Borborema

E0475

INTEGRAÇÃO DE DADOS E GERAÇÃO
PRODUTOS,
ATRAVÉS
DE
SISTEMAS

DE
DE

INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG), DO DOMÍNIO
CEARÁ CENTRAL - CE
Nathália Helena Secol Mattos (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Ticiano José Saraiva dos Santos (Orientador),
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP
O arco magmático de Santa Quitéria situa-se na porção
NW da Província Borborema. Dados geocronológicos
U-Pb em zircão e Sm-Nd em rocha total, evidenciam
uma natureza de arco intra-oceânico e arco continental,
este último com valores de ENd (t=640) levemente
negativos. Foram elaborados mapas temáticos com
análises químicas (elementos maiores e traços) de
aproximadamente 120 amostras de rochas graníticas
do arco e rochas metabásicas de alta pressão que o
bordejam. As rochas graníticas são dominantemente do
tipo: alto-K, sub-alcalinas, situadas frequentemente na
interface peraluminosa-metaluminosa. Sua vinculação
com zona de subducção é comprovada pelos
diagramas Y+Nb x Rb e Zr x Y, e sua intrusão em
ambiente tectônico de arco continental pelo diagrama
Zr/TiO2 x Ce/P2O5. A disposição em mapa dos teores
de K2O e K2O+Na2O não evidencia uma polaridade
que possa indicar uma relação com a zona de
trincheira, por outro lado, a maior concentração de
rochas com afinidade toleítica em sua borda oeste,
aliado às paragêneses de alta pressão, são sugestivas
de um sentido de subducção para E-SE. A disposição
caótica dos valores de ENd e alcalinidade pode ser
decorrente, respectivamente, da presença de vários
pulsos magmáticos e metamorfismo associado.
SIG - Província Borborema - Domínio Ceará Central

E0476

FRACIONAMENTO GEOQUÍMICO DE ROCHAS
BÁSICAS DA FORMAÇÃO SERRA GERAL, BACIA
DO PARANÁ, COMO SUBSÍDIO AO BALANÇO DE
MASSA EM PERFIS DE SOLOS
Gisele Francelino Miguel (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Wanilson Luiz Silva (Orientador), Instituto de
Geociências - IG, UNICAMP
Este estudo consistiu na construção de um banco de
dados e interpretação de modelos gráfico-matemáticos
do fracionamento geoquímico da sequência de rochas
básicas da Formação Serra Geral, Bacia do Paraná. O
objetivo da investigação foi testar a eficiência de
modelos estatísticos na definição do fracionamento
ígneo desta seqüência de rochas básicas e sua
utilização na previsão de rochas parentais de
Latossolos, sem a necessidade de acessar a rocha no
campo. Na concepção do modelo, foram utilizados
elementos conservativos (e.g. Al, Zr e Ti) e elementos
de interesse ambiental (e.g. Cu, Pb, Zn e Cd), cujos
dados analíticos foram catalogados da literatura ou
foram gerados durante a pesquisa. Os dados de rocha
são representativos da Formação Serra Geral nos
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Estados de São Paulo e da região Sul do Brasil,
enquanto os dados de solo são da região de Campinas
(SP). Pretende-se ainda com este estudo propor um
método alternativo de avaliação de anomalias
geoquímicas em Latossolos, que possa ser utilizado em
áreas onde há escassez de exposição de rochas
fontes. Os resultados dessa investigação deverão ser
úteis na identificação de enriquecimento de elementos
químicos decorrente do intemperismo, uma importante
base para ponderações sobre contribuições antrópicas
destes componentes em solos urbanos e agricultáveis.
Formação serra geral - Fracionamento geoquímico - Modelos gráficomatemáticos
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E0477

INTRODUÇÃO A REPRESENTAÇÕES DE GRUPOS
FINITOS
Gilmar de Sousa Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Adriano Adrega de Moura (Orientador), Instituto de
Matemática, Estatística e Computação Científica IMECC, UNICAMP
A teoria de representações de uma álgebra dada é o
estudo das possíveis maneira que ela age em um
espaço vetorial. Este é um assunto que permeia muitas
áreas da matemática e da física sempre que o conceito
de simetria é relevante. Atualmente, cerca de um
século após os rudimentos dessa teoria terem sido
desenvolvidos por Georg Frobenius, a Teoria de
representações é uma área muito ativa tanto por causa
de sua rica estrutura tanto por causa das suas diversas
aplicações a outras áreas. Neste trabalho estamos
estudando algumas propriedades estruturais das
chamadas álgebras de Lie assim como alguns
resultados sobre suas representações. Apresentaremos
a classificação das chamadas álgebras de Lie simples
através de seus sistemas de raízes e também o
teorema de redutibilidade completa de suas
representações de dimensão finita.
Representações - Grupos - Algebras de Lie

E0478

INTRODUÇÃO AOS MODELOS DE HODGKINHUXLEY
E
FITZHUGH-NAGUMO
PARA
A
FISIOLOGIA DO NEURÔNIO
Peterson Grandini de Carvalho (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Alberto Vazquez Saa (Orientador), Instituto de
Matemática, Estatística e Computação Científica IMECC, UNICAMP
O trabalho de Hodgkin e Huxley (HH) sobre a
propagação do impulso nervoso no neurônio (que lhes
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rendeu o prêmio Nobel de Fisiologia em 1961) é
resultado de anos de pesquisas, tanto teóricas como
experimentais, realizadas por fisiologistas. Trata-se de
um esforço pioneiro que acabou por definir os objetivos
e orientações de muitas pesquisas em Biofísica. O
modelo obtido por HH trata-se de um sistema de
equações diferenciais quadridimensionais, não-lineares,
não autônomas e acopladas. Como o conhecimento
teórico sobre tais tipos de sistemas ainda é muito
limitada, várias simplificações das equações de HH
foram feitas. O modelo de FitzHugh-Nagumo (FN), que
é bidimensional, é um dos modelos simplificados de
maior êxito. Neste trabalho realizamos um estudo
sistemático da obtenção das equações de HH e de
análises das equações de FN. Abordamos o modelo de
FN pelo método de perturbações singulares e pelo
estudo de bifurcações no espaço de parâmetros o que
nos permitiu verificar algumas propriedades do sistema
que
condizem
com
resultados
experimentais
encontrados na literatura. Em particular a excitabilidade
que tem um papel fundamental no processamento de
informação neural.
Modelagem matemática - Fisiologia - Neurônio

E0479

UMA
ADAPTAÇÃO
DO
MÉTODO
DE
UNIDMENSIONAL HAESSLER PARA CORTE
Luís Felipe Melo de Miranda (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Prof. Dr. Antonio Carlos Moretti (Orientador), Instituto
de Matemática, Estatística e Computação Científica IMECC, UNICAMP
O problema de corte unidimensional é omnipresente na
indústria contemporânea. Ele é um problema Npcompleto o que indica que não sabemos da existência
de uma algoritmo polinomial para resolvê-lo. Este
projeto visou complementar o Algoritmo Haessler para
o problema de corte unidimensional, que inclui um
método de busca não específico por padrões de corte
que se encaixam em certos critérios, com um algoritmo
genético para executar tal busca. Foi estudado os
artigos de Haessler, Wescher e Gau. Foi implementado
o “Algoritmo Haessler Genetico” em C, onde foi
necessário restringir o domínio de possíveis respostas
com base em um dos critérios de aspiração do método
de Haessler. O programa foi bem sucedido em
encontrar respostas de boa qualidade, minimizando o
número de padrões de corte e desperdício. Porém,
durante o processo de implementação, ficou aparente
para o bolsista que o algoritmo genético era
desnecessário, e foi então implementado um segundo
programa que, de forma inteligente e ainda a partir do
algoritmo Haessler, encontrava soluções de boa
qualidade de forma mais rápida que o primeiro. A nova
busca foi feita por simplesmente encontrando todas as
possibilidades daquele domínio restrito previamente
mencionado e escolhendo a melhor. O novo programa,
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porém, não é eficiente o suficiente para problemas
maiores.
Programação linear - Programação combinatória - Heurísticas

E0480

MÉTODOS HEURÍSTICOS PARA O PROBLEMA DE
PROGRAMAÇÃO INTEIRA MISTA
Samuel Martins Barbosa Neto (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Antonio Carlos Moretti (Orientador), Instituto
de Matemática, Estatística e Computação Científica IMECC, UNICAMP
Quando trabalhamos com programação linear inteira,
muitas vezes nos deparamos com problemas cujas
dimensões tornam indesejável ou até mesmo
impraticável a busca de soluções ótimas. Diante disto, o
desenvolvimento de heurísticas mostra-se uma
alternativa que, apesar de não garantir otimalidade,
gera soluções próximas ao ótimo e que, dentro uma
margem de tolerância, podem ser utilizadas para fins
práticos. A heurística desenvolvida neste projeto é
voltada para a aplicação no problema de corte, uma
classe dos problemas de programação linear inteira
freqüentemente encontrados nas indústrias. A
resolução destes problemas aumentam a eficiência na
produção, gerando padrões de corte da matéria-prima
que reduzem o desperdício.

E0482

TEOREMA DE STONE-WEIERSTRASS
Alex Alves Dentamaro (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Daniela Mariz Silva Vieira (Orientadora), Instituto
de Matemática, Estatística e Computação Científica IMECC, UNICAMP
Em suma, o teorema de aproximação de Weierstrass
(provado em 1855), afirma que qualquer função
contínua real definida em um intervalo fechado de
extremos a e b é o limite uniforme de uma seqüência de
polinômios. Em outras palavras, que os polinômios
formam um subespaço denso do espaço das funções
contínuas no intervalo acima. M.H. Stone (em 1937)
conseguiu uma generalização (para os casos real e
complexo) deste resultado ao substituir tal intervalo por
um espaço compacto de Hausdorff X arbitrário. Nesta
generalização, que ficou conhecida como teorema de
Stone-Weierstrass, é provado que uma subálgebra de
C(X) é densa se e somente se separa pontos de X e
possui as constantes. C(X) denota a álgebra das
funções contínuas em X. Percebe-se que a linguagem e
os conceitos utilizados são um pouco diferentes. Até o
teorema de aproximação de Weierstrass, visto como
um caso particular do teorema de Stone-Weierstrass,
tem seu enunciado e demonstração bem diferentes dos
originais.
Weierstrass - Hausdorff - Subálgebra

Programação linear - Programação combinatória - Heurísticas

E0481

ALGORITMOS
PARA
CÁLCULO
DE
CONFORMAÇÃO MOLECULAR
Thársis Tuani Pinto Souza (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Carlile Campos Lavor (Orientador), Instituto de
Matemática, Estatística e Computação Científica IMECC, UNICAMP
Desde a descoberta da estrutura tridimensional da
molécula de DNA a recentes inibidores patológicos, o
estudo de predição de estruturas tridimensionais
moleculares vem mostrando-se
de fundamental
importância. Com esta motivação, este projeto objetiva
o estudo do cálculo de geometria molecular,
relacionado ao "Molecular Distance Geometry Problem"
(MDGP). Este problema está associado a uma técnica
utilizada para o cálculo de estruturas de proteínas
chamada Ressonância Magnética Nuclear (RMN), que
fornece as distâncias entre átomos próximos da
molécula de proteína. O problema é, então, determinar
as coordenadas cartesianas de todos os átomos da
molécula usando apenas as distâncias obtidas por
RMN. Algoritmos e técnicas foram estudadas para
resolução deste problema.
Conformação molecular - Aritmética intervalar - Otimização

E0483

GRUPOS QUE AGEM SOBRE ÁRVORES
Julio César Conegundes da Silva (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Dessislava Hristova
Kochloukova (Orientadora), Instituto de Matemática,
Estatística e Computação Científica - IMECC,
UNICAMP
Chamamos de árvores os grafos conexos cujos
caminhos irredutíveis de um vértice a outro são únicos.
A teoria de Basss-Serre versa sobre grupos que agem
em grafos (sem inverter o sentido das arestas) assim
como uma estrutura chamada grafo de grupos que
consiste de um grafo com um grupo associado a cada
vértice e aresta desse grafo. Os principais teoremas
dessa teoria versam basicamente sobre as duas
construções básicas: construir um grafo de grupos a
partir de um grafo que sofre a ação de um grupo e
construir um grafo que sofre a ação de um grupo a
partir de um grafo de grupos. Usando estes teoremas,
chamados de Teoremas Estruturais da Teoria de BassSerre é possível até mesmo reobter-se os resultados
primordiais sobre Teoria Combinatória de Grupos e
também resultados mais sofisticados como o Teorema
de Nilsen, de Kurosh e de Grushko. Sendo os grupos
livres a matéria primordial de todos os grupos abstratos
(já que todo grupo é quociente de um grupo livre),
resultados como “Um grupo é livre se e somente se ele
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age livremente (estabilizando trivialmente cada vértice e
aresta) em uma árvore” atestam o quão adequado e
profundos são os ferramentais dessa teoria no estudo
de grupos abstratos.
Grupos - Teoria de Bass-Serre - Extensões HNN

E0484

OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS DE AÇÕES COM
MÚLTIPLOS PERÍODOS
Rodolfo Pereira Borges (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto
(Orientador), Instituto de Matemática, Estatística e
Computação Científica - IMECC, UNICAMP
Muitos modelos matemáticos usados para representar
problemas de otimização de carteiras de ativos
financeiros consideram a possibilidade de alterações
(saques, reaplicações) dos valores aplicados nos
diversos ativos da carteira em determinados momentos
do horizonte total de investimento. Em tais casos,
dizemos que o problema tratado pelo modelo é um
problema multi período. Nesse projeto, estudamos
algumas propostas para a otimização de carteiras com
múltiplos períodos, começamos estudando o modelo de
Markowitz que tem como objetivo a minimização do
risco de uma carteira de ações dado um nível de
retorno desejado ou maximização de retorno de uma
carteira para um dado nível de risco. Depois estudamos
outros modelos, alguns baseados no modelo de
Markowitz dando ênfase particular a modelos que
envolvem programação estocástica. Agora na segunda
parte do projeto estamos selecionando problemas
práticos a serem usados nos testes numéricos e
implementando um algoritmo estudado para resolver o
problema. Por fim os resultados serão analisados.
Carteiras de ações - Otimização - Programação estocástica

E0485

TRAÇAMENTO DE RAIOS EM MEIOS ANALÍTICOS
Éderson Ribeiro da Silva (Bolsista IC CNPq) e Prof. Dr.
Joerg Dietrich Wilhelm Schleicher (Orientador), Instituto
de Matemática, Estatística e Computação Científica IMECC, UNICAMP
No presente trabalho, tivemos por objetivo encontrar
uma solução aproximada para a equação da onda
acústica. Para encontrar tais soluções existem vários
métodos. Um método simples e muito usado é o da
Teoria dos Raios, baseado no método das
características, o qual abordamos neste projeto.
Podemos afirmar que tratamos de um problema direto,
no qual a modelagem da propagação de ondas é num
meio previamente estabelecido, ou seja, a velocidade
neste meio já está supostamente determinada.
Sabemos que esse é um passo importante para o
entendimento da resolução do problema inverso, que
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trata das estimativas dos tempos de propagação que,
ao ajustarem os tempos observados, permitem estimar
o meio. Neste trabalho é apresentado um estudo sobre
a resolução do sistema de traçamento de raios em
meios analíticos, ou seja, quando escolhemos modelos
de velocidade que permitem solução analítica para a
equação iconal, que governa a propagação de ondas.
Primeiramente estudamos os casos em que o meio era
simples para que isso nos permitisse uma melhor
compreensão do método, em seguida utilizamos
modelos de velocidades mais complexos (com a
velocidade variando em função da profundidade e
variando em direção arbitrária). Por fim desenvolvemos
programas computacionais para exibir as soluções
graficamente.
Equações diferenciais parciais - Método das características Propagação de ondas

E0486

INFERÊNCIA COMPARADA E PLANEJAMENTO
ADAPTATIVO APLICADO EM ENSAIOS CLÍNICOS
Caroline de Freitas Sakamoto (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Laura Leticia Ramos Rifo (Orientadora),
Instituto de Matemática, Estatística e Computação
Científica - IMECC, UNICAMP
Um dos problemas mais recorrentes encontrados na
prática estatística é a determinação do tamanho da
amostra a ser analisada. Em particular, este é um
componente rotineiro no planejamento de ensaios
clínicos, em que os custos humanos e éticos devem ser
levados em conta, exercendo um papel fundamental na
avaliação das propostas apresentadas e nas decisões
subseqüentes. Neste trabalho foi apresentado um
exemplo de um ensaio clínico, onde comparamos os
resultados obtidos pelos métodos Clássico e Bayesiano
quanto à determinação do tamanho da amostra.
Qualquer que seja o ponto de vista adotado, a solução
deste problema exige um equilíbrio entre o custo do
experimento e a qualidade da análise final.
Primeiramente, descrevemos as definições utilizadas,
fazendo uma revisão detalhada dos diversos critérios,
como Inferência Bayesiana: Interpretação da Priori,
Função
de
Verossimilhança,
Princípio
de
Verossimilhança, Distribuição Posterior, Estatística
Suficiente, Família Exponencial, Teoria de Decisão,
Fator de Bayes e Razão de Verossimilhança. A
aplicação apresentada é um exemplo de ensaio clínico,
com o objetivo de testar uma hipótese precisa.
Aplicamos os métodos apresentados no trabalho, para
a análise dos dados com tamanho de amostra préfixado e com planejamento seqüencial.
Planejamento sequencial - Ensaios clínicos - Inferência de
verossimilhança

E0487

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL
Ana Luísa Sader Tagliolatto (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Marcos Benevenuto Jardim (Orientador),
Instituto de Matemática, Estatística e Computação
Científica - IMECC, UNICAMP
Qualquer objeto em movimento descreve uma curva no
espaço e existe uma "linguagem" matemática para
descrever a forma das curvas: a curvatura e, no caso
tridimensional, a torção. O presente trabalho tem como
objetivo introduzir esses conceitos que são bastante
intuitivos aos alunos do ensino médio recorrendo a
diversas situações do cotidiano. Para alcançar o
objetivo anteriormente descrito foram utilizados os
seguintes recursos: vídeo, pôster, maquetes e jogos
virtuais. Com o vídeo e o pôster trouxemos a tona
alguns conceitos teóricos que foram demonstrados
fisicamente através das maquetes e experienciados por
meio
dos
jogos virtuais retirados do site
www.atractor.pt/mat/curvtor.
Nesse
contexto,
apresentamos a matemática que é foco de nosso
estudo de maneira mais atrativa aos alunos.
Curvas diferenciáveis - Curvatura - Torção

E0488

TÓPICOS
ADICIONAIS
À
TEORIA
DE
PROBABILIDADES
Daniel de Almeida (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Marina Vachkovskaia (Orientadora), Instituto de
Matemática, Estatística e Computação Científica IMECC, UNICAMP
O objetivo desse projeto foi estudar diversos conceitos
da teoria de probabilidade em um nível intermediário.
Como o curso de probabilidade é muito amplo,
escolhemos os tópicos apresentados muito brevemente
na graduação e que geram dúvidas entre os alunos. O
método usado foi pela definição rigorosa, seguida por
alguns contra exemplos, a fim de levar a compreensão
mais profunda desses fatos. Inicialmente definimos o
espaço de probabilidade, demos o conceito de variável
aleatória, assim como seus tipos e sua esperança.
Também abordamos teoremas de convergências, tipos
de convergências, a lei dos grandes números e o
Teorema Central do Limite. Para melhor intendimento
trabalhamos para encontrar uma função que não é uma
variável aleatória; variáveis aleatórias cuja esperança
do limite não é o limite da esperança, que convergem
em probabilidade e não quase certamente, que não
satisfazem o Teorema Central do Limite, dentre outros
exemplos. Por fim nos enfocamos no Processo de
Poisson, um processo estocástico usado para modelar
a ocorrência de eventos aleatórios em função do
tempo, e suas generalizações. A conclusão obtida ao
desenvolver os contra exemplos foi que a teoria de
probabilidade é muito rigorosa nas suas condições,
fazendo com que pequenas modificações no espaço

probabilístico se sucedam por uma resposta totalmente
diferente.
Probabilidade - Teoremas limite - Processo de poisson

E0489

ÁLGEBRAS COM IDENTIDADES POLINOMIAIS
Douglas Mendes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Plamen Emilov Kochloukov (Orientador), Instituto de
Matemática, Estatística e Computação Científica IMECC, UNICAMP
A teoria das álgebras que satisfazem a identidades
polinomiais, ou, simplesmente, PI-álgebras, teve início
na década de 20 a partir de uma questão geométrica e
já no final dos anos 40 atingiu sua independência como
tema de estudo. Originalmente buscava-se classificar
todas as álgebras com esta teoria, mas tamanha
generalidade
não
pôde,
evidentemente,
ser
satisfatoriamente respondida. Isto ocasionou algumas
restrições ao problema original, que hoje em dia é
estudado tentando-se demonstrar quais identidades
polinomiais uma certa classe de álgebras satisfaz, ou, o
que seria o problema contrário, procurando-se
determinar quais álgebras satisfazem a uma dada
coleção de identidades. Algumas de suas aplicações
podem ser encontradas nas áreas da teoria de
invariantes, geometria não-comutativa, teoria de Lie e,
mais geralmente, em álgebras não-associativas. Nesta
última, inclusive, as identidades aparecem de uma
maneira natural. Por exemplo: a classe de todas as
álgebras associativas pode ser definida, dentro de
todas as álgebras (não necessariamente associativas),
por meio da identidade (xy)z-x(yz)=0. Outros exemplos
seriam a classe das álgebras de Lie, que é definida
através da anti-comutatividade e da identidade de
Jacobi, as classes das álgebras alternativas, de Jordan,
etc. Existe, ainda, uma teoria análoga e bem
desenvolvida para grupos. A presente iniciação
científica tratou de estudar os conceitos básicos da PIteoria, através dos quais discutiu-se sobre o importante
problema de Specht e alguns teoremas bastante fortes,
como o teorema de Amitsur e Levitski.
Anéis e álgebras associativas - Identidade polinomial - T-ideal

E0490

VÓRTICES EM SUPERFÍCIES COM CURVATURA
CONSTANTE
Pedro Vaz Duque (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Ricardo Antonio Mosna (Orientador), Instituto de
Matemática, Estatística e Computação Científica IMECC, UNICAMP
O estudo de vórtices dentro da mecânica de fluidos é
interessante por reunir diversos tópicos da Física e da
Matemática. O problema tratado no presente trabalho
consiste em encontrar a dinâmica de um par de vórtices
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puntiformes em espaços com curvatura constante
(plano, esfera e espaço hiperbólico). Para tanto, fez-se
necessário um estudo das funções de Green, uma
introdução à geometria diferencial e mecânica dos
fluidos. Em termos práticos pode-se, por exemplo,
modelar (de modo bem rudimentar) a dinâmica de
tufões na superfície terrestre, tratada como uma esfera.
Isso por sua vez mostra que o problema pode ter
aplicações interessantes.
Vórtices puntiformes - Funções de Green - Geometria de superfícies

E0491

COMPARAÇÃO DE TÉCNICAS PARA ANÁLISE DE
VELOCIDADE
Lucas de Souza Prado (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Ricardo Caetano Azevedo Biloti (Orientador), Instituto
de Matemática, Estatística e Computação Científica IMECC, UNICAMP
O processamento de dados geofísicos envolve a
aplicação seqüencial de vários algoritmos matemáticos,
e tem por objetivo produzir a melhor imagem possível
das estruturas geológicas em subsuperfície. Uma das
etapas mais importantes do processamento é a Análise
de Velocidade. Nela, um modelo do campo de
velocidade para a propagação de ondas é produzido e
será utilizado como insumo para as etapas posteriores
do
processamento.
Diversos
métodos
estão
disponíveis, com diferentes graus de intervenção
humana e com hipóteses distintas. Nosso objetivo é
comparar técnicas clássicas para Análise de
Velocidade, aplicando-as em dados sintéticos
controlados. Para a boa compreensão dos métodos
abordados, nessa parte inicial do projeto, nos limitamos
a compreender Teoria de Raios. Esta é, no campo
matemático, uma aplicação da teoria das equações
diferenciais parciais e de métodos assintóticos para
fornecer uma aproximação para a solução da equação
da onda. Do ponto de vista físico, pode ser comparada
à ótica geométrica.
Análise de velocidade - Processamento sísmico - Medidas de
coerência

E0492

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE DIAGRAMAS
VORONOI
Rodrigo Cezar de Campos Ferreira e Prof. Dr. Ricardo
Caetano Azevedo Biloti (Orientador), Instituto de
Matemática, Estatística e Computação Científica IMECC, UNICAMP
Partindo de um conjunto de pontos no plano é possível
definir regiões que recobrem todo o plano cartesiano,
com propriedades interessantes sobre as relações de
proximidade entre pontos. Define-se então o que
chamamos de Diagrama de Voronoi, bem como o seu
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diagrama dual conhecido por Triangulação de
Delaunay. Muitos dos conceitos e propriedades destes
dois diagramas são aplicáveis, direta ou indiretamente,
nas áreas de antropologia, arqueologia, astronomia,
cartografia, geometria computacional, geologia, etc.
Neste projeto, concentramo-nos em estudar as
principais definições e propriedades básicas do
Diagrama de Voronoi, bem como algorítimos
computacionais apropriados para construir estes
diagramas. Nossa intenção é empregar estes dois
diagramas na resolução de problemas de interpolação
espacial de dados geofísicos.
Voronoi - Diagrama - Geometria

E0493

SIMULAÇÕES PARA GERAR A FUNÇÃO VAR E
ESTRATÉGIAS PARA ACHAR SEUS MÍNIMOS
GLOBAIS
Yuri de Figueiredo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Roberto Andreani (Orientador), Instituto de Matemática,
Estatística e Computação Científica - IMECC,
UNICAMP
No mercador financeiro muto fala-se em risco e em
suas consequências quando este não é tratado com
ferramentas adequadas. Neste projeto visou-se o
estudo de técnicas de minimização da função VaR
(Value at Risk), uma popular medida de risco
amplamente utilizada no mercado financeiro. Para tal,
necessitou-se de cenários futuros para que ela pudesse
ser calculada. Para gerar tais cenários, um métodos de
simulação, que baseia-se em dados históricos, foi
desenvolvido e implementado no MATLAB. Com os
resultados da simulação, um problema de otimização
foi proposto de modo a definir uma carteira de
investimentos tal que que seu risco (medido pela VaR)
seja mínimo. Uma pequena discussão sobre uma outra
medida de risco, a CVaR (Conditional Value At Risk),
foi feita, mostrando alguns benefícios no seu uso sobre
VaR, como, por exemplo, o fato dela ser coerente e a
VaR não.
Valor em risco - Otimização global - Simulação

E0494

HEURÍSTICA PARA O PROBLEMA DE CORTE
UNIDIMENSIONAL COM SETUP
Mateus José Figueiredo Lara (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Valeria Abrao de Podesta (Orientadora),
Instituto de Matemática, Estatística e Computação
Científica - IMECC, UNICAMP
O problema de corte unidimensional constitui um
modelo matemático importante no planejamento da

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
produção em algumas indústrias, tais como indústrias
de papel, de vidro, metalúrgica, têxtil, entre outras. Os
modelos matemáticos que o representam geralmente
são de difícil resolução, pois envolvem técnicas de
programação linear inteira, com grande número de
variáveis. A resolução deste problema envolve a
geração de padrões de corte, que são formas de se
cortar objetos em estoque. Porém, alguns padrões
gerados podem não ser adequados do ponto de vista
prático, pois exigem esforços desnecessários e
demandam tempo excessivo para o processamento dos
itens demandados. Neste trabalho, estudamos a
heurística proposta por R. W. Haessler para a
resolução deste problema, que considera não somente
o custo das perdas de material, mas também o custo
das trocas de padrões de corte (setup). Esta heurística
acrescenta ao problema certas restrições físicas
denominadas critérios de aspiração, que são calculados
a cada iteração do algoritmo, com o objetivo de gerar
padrões mais eficientes, trabalhando com a demanda
atualizada e gerando soluções inteiras. Nossa proposta
foi gerar os padrões de corte pela técnica proposta por
Gilmore & Gomory, e selecionar os melhores de acordo
com a heurística de Haessler, utilizando o software
MatLab, para os experimentos computacionais.
Problema de corte - Geração de colunas - Programação linear

Instituto de Química
E0495

ANTOCIANINAS DE JUSSARA (EUTERPE EDULIS):
IDENTIFICAÇÃO,
QUANTIFICAÇÃO
E
TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO DO EXTRATO
Gustavo Giraldi Shimamoto e Profa. Dra. Adriana
Vitorino Rossi (Orientadora), Instituto de Química - IQ,
UNICAMP
Antocianinas (ACYS) são corantes naturais da classe
dos flavonóides, que conferem cor em algumas flores e
frutas. O fruto da palmeira jussara (Euterpe edulis
Mart), explorada no sul e sudeste do Brasil pela
extração do seu palmito e sua madeira, contém elevada
concentração de ACYS, comparável a outras frutas
brasileiras como acerola e jambolão. Neste trabalho,
diversas características de extrato de jussara foram
investigadas com diferentes técnicas analíticas. Usando
cromatografia líquida de alta eficiência, foram
identificadas três ACYS no extrato, incluindo cianidina3-glicosídeo, através de relações empíricas. A
quantificação total de ACYS foi realizada por método
espectrofotométrico oficial, obtendo-se 608±8 mg de
ACYS por 100 g de fruta. A avaliação da estabilidade
do extrato em altas temperaturas realizadas através de
análises termogravimétricas indicaram que o extrato é
estável até 130°C, o que favorece processos de
concentração e de esterilização do extrato por

aquecimento. Além da alta estabilidade, o extrato de
frutos da jussara apresentam elevada concentração de
ACYS, o que sugere um grande potencial para
aplicações industriais.
Antocianinas - Jussara - Caracterização

E0496

DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTO SIMPLES
E DE BAIXO CUSTO PARA DETERMINAÇÃO DE
ACIDEZ EM LEITE COM REDUÇÃO DE ESCALA
Haira Emanuela Gandolfi (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Adriana Vitorino Rossi (Orientadora),
Instituto de Química - IQ, UNICAMP
O leite representa a primeira forma de alimentação de
inúmeras espécies de animais, sendo consumido até a
idade adulta por seres humanos. Com o aumento
mundial da demanda/consumo deste alimento, cresce a
demanda por testes de controle de qualidade do leite e
de produtos derivados, incluindo-se o teste da acidez,
que pode ser associada, quando elevada, a altos
índices de contaminação microbiológica. Neste
trabalho, buscou-se otimizar e validar um método
analítico que proporcionasse menor manipulação das
amostras, maior rapidez e simplicidade de execução,
precisão e exatidão para determinação de acidez de
leite, visando posterior aplicação para amostras de leite
humano de bancos de leite. Ajustes realizados nas
condições do procedimento oficial indicado pela AOAC
levaram a um procedimento simplificado de volumetria
ácido-base, realizado em meio alcoólico, com volume
de amostra para 0,5 mL de amostra e desconto de
branco. A proposta desenvolvida gerou resultados sem
diferença estatística significativa em comparação com
aqueles obtidos pelo procedimento oficial da AOAC.
Isto demonstra sua confiabilidade e aplicabilidade para
análises de amostras de leite, destacando-se a redução
de escala da ordem de 40 vezes para o volume de
amostra necessário e o uso de material convencional e
de fácil acesso.
Acidez de leite - Redução de escala - Simplificação de análise

E0497

TRIAGEM ENZIMÁTICA DE UMA BIBLIOTECA
GENÔMICAE
ENSAIOS
DE
BIOCATÁLISE
CONVENCIONAL
Christiane Roseto (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Anita Jocelyne Marsaioli (Orientadora), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
Nesse trabalho realizou-se a triagem enzimática de alto
desempenho
(HTS)
de
duas
bibliotecas
metagenômicas. Uma das bibliotecas metagenômicas
estudadas foi construída a partir de amostras de
sedimentos de manguezal sendo constituída por 864
indivíduos e a outra foi construída a partir do solo sendo
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constituída por 1824 indivíduos. Os clones foram
gerados em células E. coli EPI-300 T1R e armazenados
por ultracongelamento. Triagem de alto desempenho
(HTS - “High-throughput screening”) é um teste capaz
de detectar a atividade enzimática com alta seletividade
e sensibilidade. As reações mais convenientes e
facilmente estudadas em HTS são aquelas que
envolvem a formação de substâncias fluorogênicas
detectadas facilmente utilizando-se metodologias
analíticas. Os resultados positivos obtidos na triagem
enzimática realizada para epoxido hidrolases serão
melhor estudados.
Biblioteca genômica - Biocatálise - Hidrolases

E0498

DIACILGLIREÓIS
EM
ÓLEOS
FLORAIS
DE
ONCIDINAE,
MALPIGHIACEAE
E
SCROPHULARIACEAE
Giédre Marson (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Anita Jocelyne Marsaioli (Orientadora), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
Além de pólen e néctar, alguns grupos de plantas
oferecem aos seus polinizadores óleos florais, os quais
são coletados, principalmente por abelhas da família
Anthophoridae que utilizam estes óleos para o
aprovisionamento de suas células de cria. Neste
trabalho, foi avaliada a ocorrência de ácidos e
diacilgliceróis em óleos florais em espécies de plantas
das famílias Orchidaceae e Malpighiaceae. Pode-se
concluir que o oncidinol era um componente do óleo
floral da orquídea estudada e o ácido 3-acetoxioctadecanóico era um componente do óleo floral da
lofântera. As análises dos óleos foram feitas por
cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de
massas e em alguns casos também foi utilizada a
espectrometria seqüencial (MS/MS). A incorporação de
acetato marcado em C-2 nos componentes dos óleos
florais de uma espécie de Oncidium e da lofântera
(família Malpighiaceae), observando a incorporação do
mesmo no oncidinol do óleo floral da espécie da família
Orchidaceae.
Diacilglicerois - Oncidinaee - Malpighiaceae

E0499

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA
DETERMINAÇÃO DE AGROTÓXICOS EM UVA
EMPREGANDO POLIBUTADIENO IMOBILIZADO
SOBRE SÍLICA COMO SORVENTE DE EXTRAÇÃO
EM FASE SÓLIDA
Adriana Teixeira Godoy (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Carla Beatriz Grespan Bottoli (Orientadora),
Instituto de Química - IQ, UNICAMP
Métodos analíticos têm sido desenvolvidos para a
determinação de resíduos de contaminantes em
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alimentos para assegurar a inocuidade dos produtos
destinados aos consumidores. A validação de métodos
é imprescindível para garantir a confiabilidade dos
resultados de um determinado procedimento analítico.
O projeto desenvolvido teve como objetivo a validação
do método utilizado na determinação de agrotóxicos
(carbaril, diurom e ametrina) presentes na uva. O
método consiste na concentração dos multiresíduos
através da extração em fase sólida (SPE) empregando
um cartucho com sorvente desenvolvido no laboratório,
que consiste no polímero poli(butadieno) sorvido nos
poros da sílica e posteriormente entrecruzado com um
agente de entrecruzamento (peróxido de dicumila)
através do tratamento térmico, e na análise quantitativa
feita por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE).
A otimização da SPE foi baseada na recuperação dos
agrotóxicos que ficou acima de 75% trabalhando-se em
concentrações próximas aos limites máximos de
resíduo (LMR) de cada agrotóxico (ANVISA). O método
fora validado através da precisão intra-dia, precisão
inter-dias (intermediária), exatidão (recuperação),
detectabilidade (limites de detecção e quantificação),
curva analítica e linearidade.
Extração em fase sólida - Polibutadieno - Agrotóxicos

E0500

AVALIAÇÃO DE MONOLITOS DO TIPO C18 PARA
USO EM ELETROCROMATOGRAFIA CAPILAR
Valeska Soares Aguiar (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra.
Carla Beatriz Grespan Bottoli (Orientadora), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
A Eletrocromatografia Capilar (CEC) é uma técnica de
separação
que
combina
a
seletividade
da
Cromatografia Líquida e a alta eficiência da
Eletroforese Capilar. Um dos tipos de fases
estacionárias cujo desenvolvimento tem se mostrado
promissor em CEC são os monolitos, que podem ser
baseados em sílica como também em polímeros
orgânicos. No presente trabalho, colunas monolíticas
foram
preparadas
com
uma
mistura
de
octadecilmetacrilato
(monômero
precursor),
etilenodimetacrilato (agente de entrecruzamento) e
ácido
2-acriloilamido-2-metilpropanosulfóxido
(monômero carregado) em diferentes solventes. A essa
mistura foi adicionada azobisisobutironitrila, que é um
agente iniciador do processo de entrecruzamento feito
por aquecimento. Cada coluna de separação
sintetizada foi testada eletroforeticamente na separação
de uma mistura teste contendo alquilbenzenos. Os
parâmetros cromatográficos de eficiência, resolução e
assimetria foram calculados para os compostos da
mistura. As colunas desenvolvidas neste trabalho
mostraram grande potencialidade para a separação de
compostos apolares.
Eletrocromatografia - Monolitos - Octadecilmetacrilato
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E0501

COLUNAS MONOLÍTICAS BASEADAS EM 2DIETILAMINOETILMETACRILATO
E
BUTILMETACRILATO
PARA
USO
EM
ELETROCROMATOGRAFIA CAPILAR
Walkyria Moraes de Aquino (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Carla Beatriz Grespan Bottoli (Orientadora),
Instituto de Química - IQ, UNICAMP
A eletrocromatografia capilar (CEC) é uma técnica
híbrida de separação que combina alguns aspectos da
eletroforese capilar (CE) e cromatografia líquida de alta
eficiência (HPLC), porém ainda necessita de alguns
desenvolvimentos, principalmente relacionados às
fases estacionárias (SP) contidas nas colunas
capilares. As colunas monolíticas são uma das
categorias de SP amplamente estudadas para uso em
CEC por possuírem vantagens como a facilidade de
preparo, uma vez que o monolito é feito in situ, além do
que, propriedades como porosidade, área de superfície
e funcionalidade podem ser controladas. Neste
trabalho, a síntese dos monolitos foi avaliada a partir de
uma mistura contendo o 2-dietilaminoetilmetacrilato, um
monômero com carga, o butilmetacrilato, monômero
responsável pelos grupos funcionais hidrofóbicos C4, o
etilenodimetacrilato, como agente de entrecruzamento,
o azobizisobutironitrila (AIBN) como agente iniciador e
alguns solventes como agentes porogênicos. O
processo de polimerização nos capilares foi avaliado
pela inicialização por tratamento térmico (TT) e / ou por
ultravioleta (UV) em capilares de sílica fundida
recobertos com poliimida e / ou metacrilato. As
características das colunas preparadas mostraram que
o monômero 2-dietilaminoetilmetacrilato pode ser
empregado na síntese dos monolitos para obter uma
fase
estacionária
com
grupos
carregados
positivamente.
Eletrocromatografia - Monolitos - Metacrilatos

E0502

CARACTERIZAÇÃO DO ENOVELAMENTO DE UMA
PROTEÍNA DO TIPO GLOBINA
Ana Carla Gaiotto (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. Carlos
Henrique Inácio Ramos (Orientador), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
A compreensão do processo de enovelamento de
proteínas é de grande importância para se entender os
vários processos celulares, uma vez que para uma
proteína ser funcional, a mesma deve estar
corretamente enovelada. É bem conhecido que o
enovelamento incorreto de uma proteína pode
ocasionar uma deposição da mesma na célula na forma
de agregados ou de fibrilas amilóides que tem efeito
tóxico. Até uma das proteínas mais estáveis como a
mioglobina, pode formar agregados. O estudo é de um

múltiplo mutante da mioglobina denominado de D20NH24V-D27N-R118Q-H119F que foi desenhada para
remover uma rede eletrostática interna da migoglobina
de Physeter catodon (baleia do espermacete).Estas
forças são importantes para
enovelamento protéico. Foram

a

compreensão

geral

do

utilizadas técnicas para a
produção de proteína recombinantes utilizando as
ferramentas de biologia molecular, principalmente,
cultivo de células competentes, PCR, clonagem,
expressão e purificação de proteínas. Durante a
purificação de proteínas utiliza-se técnicas para
verificação de pureza e caracterização inicial do estado
nativo de uma proteína.A principal ferramenta para a
caracterização inicial é a espectroscopia. Nesta
categoria se encaixam a absorção em comprimentos de
ondas específicos para determinados resíduos,
emissão de fluorescência e espectropolarimetria de
dicroísmo circular.
Enovelamento de proteínas - Estabilidade de proteínas Espectroscopia

E0503

INVESTIGAÇÃO DA INTERAÇÃO DO INIBIDOR
NOVOBIOCINA COM A PROTEÍNA HSP90, UM ALVO
MOLECULAR NO COMBATE AO CÂNCER
Gilce Oliveira Lopes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Carlos Henrique Inácio Ramos (Orientador), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
A família da chaperona molecular HSP90 (Heat shock
protein) está integralmente envolvida na sinalização
celular, proliferação, e sobrevivência do organismo e é
ubiquamente expressa nas células. Muitas proteínas
envolvidas no câncer são dependentes da HSP90 para
manutenção de sua estabilidade, re-enovelamento e
maturação. A inibição da Hsp90 parece atingir
unicamente proteínas clientes envolvidas com a
manutenção do fenótipo tumoral. Por isso, a Hsp90 tem
sido um alvo promissor no tratamento dessa doença.
Hsp90 é um dímero onde cada monômero apresenta
três domínios. O domínio N-terminal contem um sítio de
ligação de ATP que liga os produtos naturais
geldanamicina e radicicol, inibidores da chaperona. O
domínio central é bastante carregado e tem uma alta
afinidade por co-chaperones e proteínas clientes.
Diversos estudos sugerem a existência de segundo
sítio de ligação de ATP no C-terminal da Hsp90, que
pode ligar outras pequenas moléculas, como
novobiocina, também um inibidor. Aqui, apresentamos
a purificação do domínio recombinante C-terminal da
Hsp90α humana e os testes iniciais de ligação com
novobiocina. O estado nativo da proteína recombinante
foi investigado por dicroísmo circular e fluorescência do
triptofano e mostraram que a proteína está enovelada.
Contudo, a presença da novobiocina parece afetar
tanto a estabilidade, como investigado por denaturação
térmica e a estrutura, investigada por técnicas que
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fornecem informações sobre a estrutura secundária.
Experimentos de calorimetria estão em fase inicial para
investigar parâmetros relacionados à termodinâmica da
interação novobiocina-Hsp90.
Chaperona - Enovelamento de proteína - Interação proteína ligante

E0504

SÍNTESE ESTEREOSSELETIVA DE NOVAS 5ARILPROLINAS
E
SEU
USO
COMO
ORGANOCATALISADORES EM REAÇÕES DE
MANNICH MULTICOMPONENTE
Luís Eduardo Roberto (Bolsista IC CNPq), Marla
Narciso Godoi, Marcelo Rodrigues dos Santos e Prof.
Dr. Carlos Roque Duarte Correia (Orientador), Instituto
de Química - IQ, UNICAMP
O uso de moléculas orgânicas pequenas em catálise
assimétrica tem se mostrado uma metodologia
promissora e vêm recebendo grande atenção do meio
acadêmico, principalmente em estudos que envolvem o
uso da L-prolina como organocatalisador. Análogos da
prolina vêm sendo utilizados em diversos tipos de
transformações assimétricas, entretanto há poucos
métodos para a síntese de arilprolinas, em particular 5arilprolinas.
Sendo
assim,
neste
trabalho
demonstramos a utilização da reação de arilação de
Heck com sais de diazônio como etapa-chave na
síntese de novas 5-arilprolinas. A partir do ácido
piroglutâmico, utilizando metodologia desenvolvida em
nosso grupo de pesquisa, a olefina foi preparada em
bom rendimento global. A reação de arilação de Heck
dessa
olefina
foi
realizada
com
excelente
diastereosseletividade e bons rendimentos, fornecendo
os adutos arilados trans como isômero principal. Em
seguida, após hidrogenação catalítica e remoção do
grupamento Boc obtivemos a respectivo aminoéster em
ótimo rendimento. Por fim, a hidrólise do éster trans em
meio ácido resultou no correspondente aminoácido
arilado.
Além
disso,
resultados
preliminares
relacionados à aplicação destes compostos como
organocatalisadores
em
reação
de
Mannich
multicomponente foram obtidos com resultados
modestos, porém promissores que necessitam maior
investigação.
5-Arilprolinas - Arilação de Heck - Reações de Mannich

E0505

OBTENÇÃO DE DISPERSOÕES COLOIDAIS DE
NANOPARTÍCULAS
DE
ÓXIDO
DE
FERRO
ESTABILIZADAS POR ÁCIDO OLÉICO E SDS
Juliana Rodrigues Silveira (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Celso Aparecido Bertran (Orientador), Instituto
de Química - IQ, UNICAMP
Dispersões de nanopartículas de óxido de ferro
magnético, Fe3O4, (magnetita) têm despertado grande
168

interesse em diversas áreas, principalmente na
medicina, devido ao possível uso na distribuição
controlada de drogas, em diagnósticos e terapias. Para
a inserção dessas nanopartículas no organismo, no
entanto, estas devem estar previamente revestidas
tornando-as menos tóxicas e menos susceptíveis à
aglomeração. Neste trabalho, nanopartículas de
magnetita foram sintetizadas por coprecipitação a partir
de soluções contendo íons Fe2+ e Fe3+. As partículas
também foram sintetizadas por coprecipitação em
“cristal líquido” formados pela solução de íons ferro e
SDS como surfactante. As nanopartículas foram
dispersas em ácido oléico após a síntese pelos dois
métodos. Os resultados mostraram a formação de
nanopartículas de magnetita, porém as dispersões das
partículas em água apresentaram aglomeração
acentuada. Quanto ao caráter superparamagnético, é
melhor pronunciado quando as partículas são
sintetizadas pelo método da coprecipitação química.
Sois de nanopartículas - Oxido de ferro - Acido oleico e SDS

E0506

ESTUDOS
AB INITIO DE PROPRIEDADES
ESTRUTURAIS DO TRIMERO DE ALUMINIO
AL3(OH)4 (5+) E CÁLCULO DE PROPRIEDADES
POR SIMULAÇÃO DE DINÂMICA BROWNIANA
Thiago Duarte (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Celso
Aparecido Bertran (Orientador), Instituto de Química IQ, UNICAMP
O estudo das espécies hidroxiladas de alumínio em
solução é importante para diversas áreas como a
médica e farmacêutica, materiais cerâmicos e
catalisadores e no processo de tratamento de água.
Nestas soluções as espécies hidroxiladas de alumínio
existentes dependem do pH. Neste projeto, a espécie
denominada de trímero [Al3(OH)4]5+ foi estudada. O
trímero é importante por ser o “bloco formador” para as
espécies de alumínio mais complexas. Porém,
compostos formados por esta espécie não foram
isolados até o momento, desta forma, o uso de
ferramentas da Química Teórica representam uma boa
alternativa para investigar suas propriedades. Neste
projeto, a estrutura desta espécie foi otimizada
utilizando o software Gaussian 98 e bases de função de
onda adequadas. Além da estrutura foi determinada a
distribuição de cargas na espécie tanto no vácuo como
em solução, considerando o solvente um meio dielétrico
contínuo. A otimização da estrutura do trímero mostrou
que ele é rígido e simétrico, devido a isso, a sua
distribuição de carga aproximou a estrutura para uma
esfera com carga centralizada. Além das propriedades
estruturais determinou-se para a espécie, através de
dinâmica Browniana utilizando o software BrownRig, o
coeficiente de difusão em solução e valores de
potencial zeta em função da protonação da espécie.
Íon alumínio - Hidróxido de alumínio - Simulação browniana
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E0507

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA
PURIFICAÇÃO DE ÁGUA POR FOTOCATÁLISE
HETEROGÊNEA ELETROASSISTIDA UTILIZANDO
ELETRODO
DE
TIO2
NANOCRISTALINO
E
CÉLULAS SOLARES
Fernando
César
Lourenço
Miaise
(Bolsista
PIBIC/CNPq)
e
Profa.
Dra.
Claudia
Longo
(Orientadora), Instituto de Química - IQ, UNICAMP
Visando desenvolver um método simples e eficiente
para o tratamento de água, estamos investigando um
sistema que remove poluentes orgânicos da água por
fotocatálise heterogênea eletro-assistida (FHE). O
primeiro protótipo consiste de uma célula solar
conectada a um fotoeletrodo de TiO2 (área=9 cm2) e um
contra-eletrodo (CE) de Pt e apresenta capacidade para
tratar 10 mL de solução. Neste projeto, visando diminuir
os custos, investigamos o uso de cobre e grafite como
CE; em um simulador solar, na remediação de solução
aquosa com 50 mg/L de fenol, obtivemos desempenho
similar ao da Pt. A ampliação da capacidade do sistema
foi investigada para fotoeletrodos de 35 cm2 no
tratamento de 70 mL de solução; na condição de
fotocatálise heterogênea (sem CE), observou-se a
degradação de 25% do poluente após 4 h sob
irradiação. A adaptação de uma bomba de aquário
possibilitou circular pelo sistema 1 L de solução em
fluxo; nesta condição, a quantidade de fenol degradada
foi similar à obtida no tratamento de 70 mL de solução.
O estudo do desempenho do sistema de maior
capacidade (fotoeletrodo com 35 cm2 para 1 L de
solução) na condição FHE, com CE de cobre e
conectado à célula solar, está em andamento; esperase desenvolver um sistema que apresente baixo custo
e alta eficiência para purificação de água utilizando
energia solar.
Fotocatálise heterogênea - TiO2 - Purificação de água

E0508

ESTUDO DA ATIVIDADE FOTOCATALÍTICA DE
SNO2/FE2O3 E SNO2/TIO2 PREPARADOS COM
SNO2 RESULTANTE DO TRATAMENTO DE
RESÍDUOS DE AMÁLGAMA DENTAL
Laura Pires Gentil Negrão (Bolsista FAPESP) e Profa.
Dra. Claudia Longo (Orientadora), Instituto de Química IQ, UNICAMP
Óxidos semicondutores têm sido utilizados na
degradação de poluentes orgânicos por fotocatálise
heterogênea. Sob irradiação com energia superior à
energia de banda proibida do semicondutor, ocorre a
separação de cargas elétron/lacuna e a formação de
radical hidroxila (·OH) na superfície, um agente
oxidante capaz de promover a mineralização de

diversos compostos orgânicos a CO2 e água.
Considerando tal propriedade, investigamos uma
possível aplicação para o SnO2 proveniente do
tratamento de amálgama dental produzido no Lab.
Gerenciamento de Resíduos Odontológicos, USPRibeirão Preto. Na literatura, relata-se que o SnO2
apresenta baixa atividade catalítica, que pode ser
aumentada se misturado a outros semicondutores.
Neste projeto, utilizaram-se filmes de óxidos mistos
depositados em vidro (área=8 cm2) no tratamento de 10
mL de solução aquosa com 50 mg/L de fenol. Após
irradiação em simulador solar por 4 h, medidas de
carbono orgânico total indicaram a mineralização de
(254)% do poluente para os filmes de SnO2/Fe2O3 e
(337)% para o filme de SnO2/TiO2. O aumento da
atividade catalítica nos óxidos mistos deve-se à posição
relativa das bandas de valência e de condução dos
semicondutores, o que evita a recombinação do par
elétron-lacuna e aumenta sua atividade fotocatalítica.
Fotocatálise heterogênea - SnO2 - Óxidos semicondutores

E0509

FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA COM ELETRODO
DE TIO2: ESTUDO DA OXIDAÇÃO DE POLUENTES
ORGÂNICOS NO COMPARTIMENTO ANÓDICO E DA
DEPOSIÇÃO DE COBRE NO COMPARTIMENTO
CATÓDICO
Marcus Vinicius Fattor (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Claudia Longo (Orientadora), Instituto de Química IQ, UNICAMP
A conscientização da importância da qualidade da água
tem crescido em todos os setores da sociedade.
Motivados em desenvolver um método eficiente e de
baixo custo para o tratamento de água, estamos
investigando um sistema que utiliza a radiação solar na
purificação de água por fotocatálise heterogênea eletroassistida. O sistema é constituído por uma célula solar
associada em série a um compartimento anódico (um
eletrodo com filme de TiO2 nanocristalino) e um
compartimento catódico (eletrodo de cobre ou grafite)
conectados por uma ponte salina. Neste estudo,
utilizou-se uma solução aquosa 50 mg/L de fenol no
compartimento anódico e uma solução 0,04 M de
CuSO4 no compartimento catódico, ambas contendo
0.1 M de Na2SO4 como eletrólito suporte. O sistema foi
irradiado por 4 h em simulador solar, apresentando
corrente média de 0.17 mA. Medidas de carbono
orgânico total indicaram a degradação de 54 % de fenol
no compartimento anódico; no catodo, observou-se a
deposição de 1.3 mg de cobre. Este sistema possibilita,
portanto, a degradação de poluentes orgânicos no
compartimento anódico com simultânea remoção de
íons metálicos em solução por eletrodeposição no
compartimento catódico, utilizando apenas a energia
solar.
Fotocatálise heterogênea - TiO2 - Purificação de água
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E0510

ATIVIDADE MICROBIOLÓGICA DO SOLO SOB A
INFLUÊNCIA DE ADIÇÃO DO PESTICIDA DIURON
[3-(3,4-DICLOROFENIL)-1,1-DIMETILUREIA]
Karina Fukuda (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Claudio Airoldi (Orientador), Instituto de Química - IQ,
UNICAMP

e 13C, e foi determinado a energia relativa de seus
confôrmeros utilizando o programa GAUSSIAN 03.
Para o N-óxido de N-metilpiperidina o confôrmero mais
estável apresenta diferença de energia de 2,5 kcal.mol1
, indicando a presença de apenas uma conformação
estável, com o átomo de oxigênio na posição axial.
Para o 1,4-dióxido de N,N-dimetilpiperazina o
confôrmero mais estável também apresentou os dois
oxigênios na posição axial.
Análise conformacional - Interações de orbitais - N-óxidos

Acompanhou-se a adsorção do pesticida diuron
comercial
[3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilureia]
em
amostras de um Latossolo vermelho distroférrico,
subseqüente ao tratamento direto e sob agitação,
durante um período pré-estabelecido de 24 h. O
pesticida foi analisado quantitativamente pela técnica
de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). O
total em massa de diuron adsorvido variou de 41 a 69
% para uma faixa de concentração de 3 a 8 ppm. O
total de diuron dessorvido variou de 22 a 75 % ao
aumentar-se a concentração da solução. O efeito do
pesticida no solo foi analisado através da
microcalorimetria. Para o solo rico em vinhaça obtevese uma curva microcalorimétrica de 9,6 J, enquanto
aquela com diuron obteve 7,5 J. De forma a
complementar os estudos microcalorimétricos, foi
introduzido o estudo da atividade microbiológica de
amostras de solo contendo vinhaça, uma fonte de
carbono degradável pelos microrganismos. A adição de
vinhaça aumenta a unidade formadora de colônias (ufc)
de 4,67x106 para 8,71x106 cel.cm-3, e a adição de
diuron diminui a ufc para 1,44x105 cel.cm-3. De acordo
com
os
resultados
microcalorimétricos
e
microbiológicos, a introdução do pesticida diminui a
atividade microbiótica do solo.
Pesticida - Diuron - Solo

E0511

INTERAÇÕES ESTEREOELETRÔNICAS E SEUS
EFEITOS NA PREFERÊNCIA CONFORMACIONAL
EM N-ÓXIDO DE AZACICLOEXANOS
Mauricio Malto de Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Claudio Francisco Tormena (Orientador),
Instituto de Química - IQ, UNICAMP
Estudos de análise conformacional de anéis de seis
membros contendo átomos de nitrogênio são escassos
e nenhum deles havia explicado a estabilidade
conformacional
em
termos
de
interações
hiperconjugativas. Nosso grupo de pesquisa realizou
um
estudo
teórico
sobre
derivados
destes
azacicloexanos. O objetivo deste trabalho é estender
este estudo analisando a estabilidade conformacional
de
N-óxido
de
azacicloexanos,
utilizando
espectroscopia de RMN e cálculos teóricos. Foram
sintetizados N-óxidos de metilpiperidina e de
dimetilpiperazina e obtidos os espectros de RMN de 1H
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E0512

ESTUDO DO MECANISMO DE ABERTURA DO
ÓXIDO DE ALFA-PINENO
Thais Mendonca Barbosa (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Claudio Francisco Tormena (Orientador), Instituto
de Química - IQ, UNICAMP
Epóxidos são importantes intermediários em síntese
orgânica, o que despertou o interesse no estudo da
abertura do óxido de α-pineno com ácido clorídrico
(HCl), com o intuito de determinar a estabilidade dos
possíveis carbocátions envolvidos, dos estados de
transição e dos produtos formados, bem como a
determinação da estereoquímica relativa dos produtos,
através da espectroscopia de Ressonância Magnética
Nuclear e cálculos teóricos da estrutura eletrônica. Os
cálculos teóricos foram efetuados em nível DFT/B3LYP
e MP2 empregando o conjunto de bases aug-cc-pVDZ
disponíveis no pacote GAUSSIAN-03, para a
determinação das energias e geometrias tanto dos
carbocátions como dos produtos formados. A análise
conjunta de todos esses dados permitiu avaliar qual o
correto mecanismo de abertura do óxido de α-pineno
em meio ácido, que é aquele no qual ocorre a formação
do carbocátion terciário o qual isomeriza para dois
carbocátions secundários, através da expansão do anel
de quatro membros.
Abertura de epóxido - Mecanismo de reação - Estabilidade de
carbocátion

E0513

DESENVOLVIMENTO
DE
METODOLOGIA
DE
SEPARAÇÃO
E
QUANTIFICAÇÃO
DE
EDULCORANTES
ARTIFICIAIS
EM
BEBIDAS
DIETÉTICAS
ATRAVÉS
DE
ELETROFORESE
CAPILAR
Ana Beatriz Bergamo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Dosil Pereira de Jesus (Orientador), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
Neste trabalho foi desenvolvido um método de
separação e quantificação por eletroforese capilar (EC)
dos edulcorantes artificiais: sacarina, ciclamato,
aspartame e acesulfame-K. Foi utilizado um
equipamento comercial de EC com detector
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condutométrico sem contato adaptado. Após avaliar
diversas composições de eletrólitos de corrida, adotouse a solução tampão (pH 9,5) composta por 10 mmol L1 em histidina e 100 mmol L-1 em Tris-hidroximetilaminometano (TRIS). A separação foi realizada com
potencial positivo e sem inversão do fluxo eletrosmótico
(EOF), o que é vantajoso, pois foram verificadas
evidências de que a sacarina interage com os
tensoativos comumente empregados na inversão de
EOF. Para garantir uma boa precisão ao método foi
utilizado o ácido etanosulfônico-hidroxietil-piperazina
(HEPES) como padrão interno. A precisão e a exatidão
do método foram avaliadas, sendo que para a última
foram utilizados testes de recuperação nas amostras
analisadas. O método foi empregado com sucesso na
análise de amostras comerciais de refrigerantes
dietéticos, adoçantes artificiais e chás. Os resultados
destas análises apresentam boa concordância com os
teores de edulcorantes informados no rótulo dos
produtos.
Eletroforese capilar - Edulcorantes artificiais - Técnicas de separação

E0514

REDUÇÃO HIDRODINÂMICA DE ATRITO EM UMA
CÂMARA DE FLUXO
Rafael Fernando De Santi Ungarato (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Edvaldo Sabadini
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP
O projeto visa o estudo do colapso de bolhas geradas a
partir de uma solução do tensoativo dodecil sulfato de
sódio. Utiliza-se uma câmera de filmagem de alta
velocidade, e a partir das imagens obtidas, desde o
instante do rompimento do filme líquido, até o completo
colapso da bolha, podemos fazer cálculos para a
aceleração (devido a tensão interfacial) com que o filme
se rompe. Para os experimentos foram obtidas imagens
de rompimento das bolhas filmando em 3000 a 6000
fotos por segundo. Os estudos foram realizados com
bolhas de diferentes diâmetros e em diferentes
umidades relativas (entre 50 e 100%). Observou-se que
o filme retrai em um movimento uniformemente
acelerado, sendo que a aceleração é bastante
dependente de espessura do filme líquido.
Aparentemente o diâmetro das bolhas altera a
velocidade de retração apenas devido às diferenças de
tempos de drenagem e, consequentemente na
espessura do filme no instante do rompimento.
Polímeros - Surfatantes - Fluxo

E0515

NANOPARTÍCULAS DE HIDROXICARBONATO E DE
ÓXIDO DE LANTÂNIO DOPADOS COM EURÓPIO(III)
OBTIDOS VIA PRECIPITAÇÃO HOMOGÊNEA EM
MISTURAS DE SOLVENTES
Emille Martinazzo Rodrigues (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Fernando Aparecido Sígoli (Orientador),
Instituto de Química - IQ, UNICAMP
Neste trabalho, foi estudada a formação do óxido de
lantânio dopado com Eu(III) a partir da decomposição
do precursor hidroxicarbonato de lantânio.Foi estudado
também o comportamento luminescente do óxido
obtido. O hidroxicarbonato de lantânio foi obtido a partir
da termólise da uréia, que em solução aquosa gera
2íons OH e CO3 em presença de soluções de cloreto
de lantânio e de európio. Durante a síntese o ajuste do
pH da solução inicial para próximo de 7 é importante
para garantir a formação do hidroxicarbonato de
lantânio, pois abaixo deste pH ocorre a formação de
uma mistura de hidroxicarbonato e de carbonato
hidratado de lantânio. O óxido de lantânio é obtido pela
calcinação do precursor a uma temperatura prevista por
TGA e DRX com aquecimento simultâneo. O óxido de
lantânio foi caracterizado por IV, DRX e Espectroscopia
de Luminescência. A fase obtida de óxido de lantânio é
hexagonal, no entanto foi observado que esta fase não
é estável, e rapidamente forma uma mistura de fase
com o hidróxido de lantânio pela reação com a água da
atmosfera. Nos estudos de luminescência, verificou-se
que a formação do hidróxido provoca a diminuição da
intensidade de luminescência com o passar dos dias
após a decomposição da amostra, bem como da
5
7
relação entre as intensidades das transições D0 F1 e
5
7
D0 F2 do íons Eu(III) indicando a mudança de
ambiente químico do íon na matriz.
Terras-raras - Luminescência - Morfologia

E0516

SÍNTESE DE BIOMARCADORES CARBOXIALQUILESTERANOS E SUA IDENTIFICAÇÃO EM ÓLEOS
DA BACIA POTIGUAR
Felipe Ribeiro Sampaio (Bolsista SAE/UNICAMP),
Rafael Augusto Steffen e Prof. Dr. Francisco de Assis
Machado Reis (Orientador), Instituto de Química - IQ,
UNICAMP
No presente trabalho relata-se a síntese e a total
identificação de biomarcadores carboxi-alquilesteranos
derivados de colestanos, ergostanos e estigmastanos
encontrados em petróleos da Bacia Potiguar (nordeste
brasileiro).
Considerando-se
que
a
estrutura
tridimensional é crucial nos biomarcadores, decidimos
usar como produto de partida, compostos encontrados
naturalmente em seres vivos como colesterol,
estigmasterol e ergosterol. Trata-se de uma síntese
estereosseletiva, visando formar os esteroisômeros
5(H) e 5(H), uma vez que as duas configurações
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foram encontradas em análises de óleo realizadas
anteriormente por GC/MS e GC/MS/MS. A estratégia de
síntese baseou-se na obtenção das esteranonas 5(H)
e 5(H) diastereisomericamente puras, as quais foram
os intermediários cetônicos chaves para obtenção dos
padrões. Foram realizadas as sínteses dos padrões:
ácido (5(H) -colestan-3-il) acético e do ácido
(5(H) -estigmastan-3-il) acético, os quais foram
confirmados por RMN de 1H e 13C e LC-MS (Orbitrap).
Obteve-se, também, as cetonas 5(H)-colestan-3-ona,
5(H)-estigmastan-3-ona, além da ergost-4,6,22-trien3-ona (isoergostanona).
Biomarcadores - Síntese - Petróleo

E0517

ESTUDO
DA
SÍNTESE
DE
PENEIRAS
MOLECULARES A PARTIR DE ALPO-KANEMITA
COM DIFERENTES DIRECIONADORES
Erickson Tadashi Hatanaka (Bolsista IC CNPq) e Profa.
Dra. Heloise de Oliveira Pastore (Orientadora), Instituto
de Química - IQ, UNICAMP
Um grande número de processos industriais emprega
as peneiras moleculares para a melhoria de reações
químicas. As peneiras moleculares microporosas
(particularmente zeólitos) e mesoporosas com
propriedades ácidas apresentam potencial para
aplicação em muitas reações de importância comercial.
Exemplos de grupos direcionadores já estudados são
butilamina e cicloexilamina. O estudo de diferentes
grupos direcionadores originou a família de peneiras
moleculares denominada CAL, estudada e patenteada
pelo laboratório do Grupo de Peneiras Moleculares
Micro e Mesoporosas. O presente trabalho visa estudar
a formação do composto lamelar AlPO-kanemita com
diferentes grupos direcionadores em seu espaço
interlamelar e usá-la posteriormente na síntese da CAL,
sendo o composto direcionador determinante na
estrutura final da peneira. Estudos durante a síntese
têm sido feitos com relação ao tempo e temperatura de
reação a fim de evitar a decomposição do composto
orgânico direcionador. Tais estudos possibilitam maior
entendimento da síntese, avaliando a função de grupos
direcionadores na reação. Os materiais serão
analisados por variações do espaço interlamelar e
estrutura, propriedades ácidas, composição em função
do grupo direcionador.
Zeólitos - Peneiras moleculares - CAL

E0518

DEGRADAÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO
COMUM E COMPOSTO POR ATAQUE DE ÁCIDOS
ORGÂNICOS
Marina Mixtro Serrasqueiro (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Inés Joekes (Orientadora), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
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O cimento é uma das matérias primas mais antigas da
humanidade e é utilizado em grande escala até os dias
atuais. Porém, seu comportamento perante o ataque
ácido ainda requer estudos para ser realmente
entendido, principalmente no que diz respeito aos
ácidos orgânicos. No presente trabalho se avaliou
gravimetrica e cineticamente o ataque dos ácidos
orgânicos cítrico, acético e pentanóioco aos corpos de
prova de cimento simples (CP-V) e cimento composto
(CP-II e CP-III). As análises gravimétricas foram feitas
para os ácidos cítrico e acético, imergindo os corpos de
prova em soluções de concentração 1 mol L-1 durante
dez semanas com renovação e cálculo de porcentagem
de massa semanalmente. Para o ácido pentanóico,
utilizou-se a concentração de 0,1 mol L-1 e renovou-se a
solução diariamente. Nas análises cinéticas contou-se o
tempo necessário, de imersão dos corpos de prova,
para que houvesse um aumento de uma unidade de pH
em soluções dos três ácidos nas concentrações 0,10;
0,010 e 0,0010 mol L-1. Todos os ensaios foram feitos
em triplicata de amostra. Um dos resultados
surpreendentes obtidos durante o primeiro ano de
desenvolvimento do projeto foi a grande porcentagem
de perda de massa gerada pelo ácido cítrico,
comparável com a perda de massa observada com
ácidos fortes.
Argamassa - Cimento composto - Ataque ácido

E0519

DANOS CAUSADOS AOS CABELOS PELA
EXPOSIÇÃO À ÁGUA DE PISCINA TRATADA COM
CLORO
NA
PRESENÇA
DE
RADIAÇÃO
ULTRAVIOLETA E EM DIFERENTES PHS
Rafael Pires de Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Inés Joekes (Orientadora), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
Um dos efeitos relatados pelas pessoas que tomam
banho de piscina é o dano causado aos cabelos. Como
as piscinas são, em sua maioria, tratadas com cloro,
acredita-se que este seja o causador destes. Este
trabalho identifica e quantifica os danos causados pela
água de piscina, avaliando a ação real do cloro na cor
dos cabelos, e a combinação de outras variáveis: pH da
água e incidência de radiações UV. O estudo foi
realizado utilizando mechas de cabelos caucasianos
nas tonalidades loiro (tingido e virgem) e preto (também
tingido e virgem), e solução de cloro a partir do
hipoclorito de cálcio. Em solução de cloro, levemente
ácida, sem incidência de radiação UV, os cabelos
pretos descoloridos (loiros não-naturais) tendem a se
tornarem menos vermelhos, enquanto os cabelos
escuros (naturais ou não) tendem a se tornarem mais
vermelhos. Tanto os cabelos claros quanto os escuros
(naturais ou não) apresentam tendência de tornarem-se
mais amarelos. As quatro mechas estudadas tornam-se
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mais claras, sendo esta mudança mais intensa nos
cabelos pretos (naturais ou não).
Degradação de cabelo - Degradação fotoquímica - Oxidação química

E0520

ATAQUE ÁCIDO A ARGAMASSAS DE CIMENTO
COM AGENTE IMPERMEABILIZANTE PVAOH +
SILICATO DE SÓDIO
Rafael Silveira Porto (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Inés Joekes (Orientadora), Instituto de Química IQ, UNICAMP
O projeto visou à realização de testes de ataque ácido
em argamassas de cimento preparadas com a adição
do impermeabilizante PVAOH + silicato de sódio. Sua
importância reside no fato de que a degradação ácida é
um dos grandes problemas enfrentados pelas
estruturas construídas à base de cimento. Os corpos de
prova foram preparados com cimento Portland CP II e
CP III e foram utilizadas duas diferentes relações
água/cimento a fim de simularmos argamassas para
reboco (a/c = 0,80) e para construção em geral (a/c =
0,48). Os corpos de prova foram submetidos a ataques
ácidos durante 10 semanas, com analises gravimétricas
semanais a fim de determinarmos a extensão de sua
degradação ante os ácidos clorídrico e sulfúrico. Para
os ensaios com HCl, todos os corpos de prova
aditivados apresentaram uma menor perda percentual
de massa quando comparados aos de controle (sem
aditivo), especialmente os corpos de CP II e CP III com
a/c 0,80 em HCl 0,1M, em que a perda de massa dos
aditivados foi reduzida a praticamente 0% durante o
período de ensaios. Assim, a combinação PVAOH +
silicato de sódio se mostrou eficiente no retardo do
ataque ácido, o que, aliado ao seu menor custo
comparado
ao
impermeabilizante
comumente
disponível no mercado, o torna um produto cuja
comercialização e aplicação é bastante viável e
promissora.
Ataque ácido - Durabilidade - Cimento composto

E0521

EFEITO DE CONDICIONADOR COMERCIAL E DE
SILICONE NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E DE
DIFUSÃO DE FIBRAS CAPILARES
Verônica Leite Queiroz (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Inés Joekes (Orientadora), Instituto de Química IQ, UNICAMP
Condicionadores
comerciais
possuem
diversas
formulações e são amplamente usados em cabelo. No
entanto, pouco se conhece sobre sua ação na fibra
capilar. O objetivo deste projeto é analisar a ação de
surfactante catiônico quaternário de amônio junto com
silicone, nas propriedades mecânicas e de difusão do
cabelo. Os ensaios realizados foram de tensão-

deformação e de difusão. As amostras usadas foram
mechas de cabelo Caucasiano castanho escuro padrão
e comum, além de mechas oxidadas dos mesmos.
Obteve-se
uma
deformação
específica
de
aproximadamente 80% para a maioria das mechas
analisadas. No entanto, os efeitos observados para as
amostras de cabelo padrão e comum não foram os
mesmos. Para as amostras padrão observou-se a
tendência de uma maior regularidade nas mechas
tratadas apenas com silicone do que com catiônico e
silicone. Porém, algumas mechas tratadas apenas com
silicone mostraram-se menos regulares que suas
respectivas amostras controle. Além disso, maiores
valores de tensão e também uma faixa mais estreita na
região Hookeana da curva destas amostras foram
observadas. Já para o cabelo comum, o efeito descrito
não foi tão nítido; uma melhor resposta foi obtida para o
tratamento com surfactante catiônico quaternário de
amônio com silicone do que com silicone.
Cabelo - Degradação - Condicionadores

E0522

ESTUDOS EM SISTEMAS POLIMERICOS E
CERÂMICOS
Maria Paula Grangeiro Rodrigues (Bolsista IC CNPq) e
Profa. Dra. Inez Valeria Pagotto Yoshida (Orientadora),
Instituto de Química - IQ, UNICAMP
Recentemente, tem sido feito esforços na substituição
de polímeros sintéticos por naturais na preparação de
materiais compósitos, em muitas aplicações. Entre os
polímeros
naturais,
a
quitosana
apresenta
biocompatibilidade, natureza não-tóxica de seus
produtos de degradação, apresentando grande
potencialidade em aplicações médicas, tais como
ossos, tecidos biológicos e no desenvolvimento de
biomateriais em geral. Entretanto, ela intumesce em
soluções aquosas, deformando o material, o qual
muitas vezes deve manter sua forma de origem durante
o uso. Objetivando-se a melhora na propriedade
mecânica da quitosana, sem comprometer sua
biocompatibilidade, vários estudos têm focado na
obtenção de (nano)compósitos deste polímero com
outros polímeros orgânicos (celulose ou poli(álcool
vinílico)), ou com materiais inorgânicos (hidroxiapatita e
argilas). Estes compósitos não apenas apresentam
boas propriedades mecânicas, como mantêm
características
de
biodegradabilidade,
atividade
antibactericida, hidrofilicidade, etc. Neste trabalho,
obtiveram-se (nano)compósitos de quitosana com argila
montmorilonita e estudou-se suas propriedades físicoquímicas e biológicas, concluindo que estas foram
melhoradas em relação aos compósitos de quitosana
pura.
Quitosana - Argila - Nanocompósitos
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PREPARAÇÃO DE CARTUCHOS RECHEADOS COM
SORVENTE FLUORADO PARA EXTRAÇÃO EM
FASE SÓLIDA
Ana Paula Bodemeier (Bolsista PIBIC/CNPq), Liane
Maldaner e Profa. Dra. Isabel Cristina Sales Fontes
Jardim (Orientadora), Instituto de Química - IQ,
UNICAMP
A Extração em Fase Sólida (EFS) está muito difundida
atualmente e encontra-se entre as técnicas de preparo
de amostra mais empregadas, pois apresenta muitas
vantagens, como baixo consumo de solventes, tempo
reduzido de análise, concentração dos analitos, entre
outras. Neste trabalho, buscou-se o desenvolvimento
de fase sólida (FS) para confecção de cartuchos para
EFS. A FS utilizada foi do tipo fluorada a qual foi
preparada pela imobilização térmica do polímero
poli(metil-3,3,3-trifluorpropilsiloxano) sobre suporte de
sílica (35-70 μm, diâmetro de poro 60 nm).
Primeiramente, aperfeiçoaram-se a separação e o
tempo de análise dos agrotóxicos estudados, simazina,
fludioxonil, fenarimol e diflubenzurom, usando cartucho
comercial C18. Em seguida, foram determinadas as
melhores condições de preparo da FS, sendo que a
carga do polímero variou de 20-50%, para obter uma
boa capacidade de amostra e retenções adequadas
dos agrotóxicos de interesse que foram fortificados em
água deionizada. A FS de 50% de carga de polímero
forneceu a melhor recuperação. Esta FS está sendo
submetida a diferentes métodos imobilização térmica
(micro-ondas e forno elétrico) e será caracterizada por
análise elementar de carbono e nitrogênio e aplicada na
análise de amostras reais para definir a potencialidade
do cartucho recheado com a FS desenvolvida.
Extração em fase sólida - Sorvente fluorado - Preparo de amostra

E0524

PREPARAÇÃO DE CARTUCHOS RECHEADOS COM
SORVENTE DO TIPO FENIL PARA EXTRAÇÃO EM
FASE
SÓLIDA
DE
HIDROCARBONETOS
POLICÍCLICOS AROMÁTICOS
Rafael Thomaz Marques (Bolsista PIBIC/CNPq e
FAPESP), Liane Maldaner e Profa. Dra. Isabel Cristina
Sales Fontes Jardim (Orientadora), Instituto de Química
- IQ, UNICAMP
A determinação de pequenas quantidades de
substâncias orgânicas, especialmente as tóxicas, é
extremamente importante para o monitoramento
ambiental e para o controle de muitos processos
químicos. Uma ferramenta que vem sendo muito
utilizada para esse tipo de análise é a Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência (CLAE) associada ao método
de Extração em Fase Sólida (EFS), cujo sucesso está
relacionado às baixas quantidades de solventes
utilizados no processo, à rapidez da extração e a
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possibilidade de determinações de concentrações
baixas, a níveis de μg/mL ou ng/mL, com alta exatidão.
A classe de substâncias estudadas nesse projeto
compreende os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
(HPA), que são poluentes encontrados em diversos
tipos de matrizes, extremamente nocivos, resultantes
de processos de combustão em ambiente anaeróbico.
Estabeleceu-se um método de extração destes
compostos usando cartuchos Supelclean LC-PH, 5 mL
da Supelco e 2 porções de 3 mL de acetato de etila, 1
de 3 mL de hexano e 2 de 3 mL de acetato de etila para
eluição dos analitos, obtendo-se recuperações de 65%.
Este método será empregado para verificar a
potencialidade de cartuchos confeccionados no nosso
laboratório empregando fases sólidas preparadas pela
imobilização térmica do copolímero dimetil(4852%)fenil-metil(48-52%)siloxano,
em
diversas
porcentagens de carga, sobre a sílica.
Extração em fase sólida - Sorventes fenil - Preparo de amostra

E0525

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO MAGNÉTICA DE
NANOPARTÍCULAS DE NIO E NIO@MN2O3
OBTIDAS VIA METODOLOGIA BOTTOM-UP EM
SÍLICA MESOPOROSA
Nathalia Medeiros Carneiro (Bolsista PIBIC/CNPq),
Wallace Castro Nunes e Prof. Dr. Ítalo Odone Mazali
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP
Neste trabalho foi estudado o efeito do tamanho de
cristalito
nas
propriedades
magnéticas
de
nanopartículas de NiO e NiO@Mn2O3 dispersas no
PVG (vidro poroso Vycor). As nanopartículas de NiO
com diferentes tamanhos foram obtidas via sucessivos
ciclos de impregnação-decomposição - CID (2, 5 e 7)
empregando um precursor metalorgânico de Ni. A
substituição deste precursor por um de Mn possibilitou
a
obtenção
de
nanopartículas
caroço-casca
NiO@Mn2O3. A quantidade de NiO obtido no PVG
mostro-se linear em função do número de CID e
medidas de XRD e Raman confirmaram a obtenção da
fase NiO (cúbica) e da fase Mn2O3. As propriedades
magnéticas das nanopartículas foram investigadas via
medidas de susceptibilidade DC em função da
temperatura em diferentes freqüências, magnetização
nos modos zero-field-cooled (ZFC) e field-cooled (FC)
em função da temperatura e pela curva de histerese
para ambos os modos ZFC e FC em 2 e 5kOe. O
comportamento magnético se mostrou consistente com
uma configuração magnética caroço-casca com clusters
de
NiO
ferromagnéticos
na
casca
e
NiO
antiferromagnético no caroço. As nanopartículas
NiO@Mn2O3 e Mn2O3@NiO se mostraram dependentes
da estruturação, exibindo comportamentos magnéticos
distintos quando o NiO ocupa o caroço ou a casca
refletindo o efeito da hierarquia estrutural.
Nanopartícula - Magnetismo - Híbrido inorgânico
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E0526

AVALIAÇÃO DE MEMBRANAS DE NAFIONRODAMINA
PARA
A
DETERMINAÇÃO
FLUORIMÉTRICA DE METAIS
Anna Carolina Pessôa da Costa Trondoli (Bolsista
FAPESP) e Prof. Dr. Ivo Milton Raimundo Junior
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP
Os optodos possibilitam a determinação remota e em
tempo real de espécies químicas; podem ser facilmente
miniaturizados e construídos com materiais de baixo
custo. Neste projeto foram avaliadas membranas de
Nafion® – Rodaminas (B e 6G) suportadas em filmes
de poliéster para o desenvolvimento de sensores
ópticos para a determinação de íons metálicos. O
tempo de imobilização e a concentração da solução
inicial da rodamina foram investigados, com a finalidade
de otimizar o desempenho da fase sensora com relação
ao sinal de fluorescência produzido. A membrana
sensora foi então adaptada a uma célula de fluxo,
acoplada a um sistema para medidas de fluorescência.
Dentre os íons metálicos avaliados (Cd2+, Zn2+ e
Hg2+, Ni2+ e Cu2+), o Cu2+ e o Ni2+ atuaram como
supressores da fluorescência das fases sensoras. As
soluções em tampão NH3/NH4+ pH 9,0 forneceram os
melhores resultados. Foram avaliados o tempo de
resposta, a reversibilidade, os limites de detecção e
quantificação e a faixa de resposta linear para cada
membrana. Finalmente, a membrana de Nafion®Rodamina 6G foi aplicada na determinação de Cu2+
em águas e testes de recuperação forneceram
resultados maiores que 80%, considerados adequados
para o nível de concentração estudado.
Sensor óptico - Fluorescência - Metais pesados

E0527

ESTUDO DA COMPOSIÇÃO DE MEMBRANAS DE
PVC PARA A CONSTRUÇÃO DE SENSORES
ÓPTICOS
Beatriz Stangherlin Santucci (Bolsista IC CNPq) e Prof.
Dr. Ivo Milton Raimundo Junior (Orientador), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
Os sensores químicos de fibras ópticas (optodos) têm
mostrado importância analítica por possibilitarem
métodos rápidos para a determinação seletiva de
diferentes espécies. A composição da membrana
sensora, parte essencial de um optodo, afeta algumas
características, tais como sensibilidade, tempo de
resposta e reversibilidade. Este trabalho tem como
objetivo o estudo da composição de uma membrana
polimérica de PVC para a imobilização da clorotetrafenilporfirinato de manganês (III) (Mn(TPP)Cl). As
membranas estudadas eram constituídas basicamente
de 12,5 mg de PVC e 0,5 mg de Mn(TPP)Cl, sendo

variado o tipo ou a quantidade de plastificante. Os
plastificantes utilizados foram o orto-nitrofenil-octil-éter
(o-NPOE) e o bis(2-etilhexil)sebacato (DOS). Para
avaliar a resposta de cada membrana realizou-se
medidas registrando-se o sinal gerado por uma solução
tampão fosfato, pH 4,2 (referência) e o sinal gerado por
soluções de iodeto de potássio de diferentes
concentrações. As curvas analíticas, construídas a
partir da diferença de intensidades no comprimento de
onda máximo (geralmente próximo a 510 nm)
permitiram comparar o desempenho das várias
membranas, podendo-se concluir que a membrana que
oferecia a maior intensidade do sinal era a que continha
38 mg do plastificante o-NPOE, além de proporcionar
menor tempo de resposta. O sensor desenvolvido tem
sido aplicado na determinação de Hg2+, apresentando
resposta linear para concentrações abaixo de 0,40
mmol/L .
Sensor óptico - PVC - Porfirina

E0528

DETERMINAÇÃO
DE
PARACETAMOL
EM
MEDICAMENTOS POR ESPECTROSCOPIA NIR
Pâmela Paschoa Faustino (Bolsista SAE/UNICAMP),
Jarbas J.R. Rohwedder e Prof. Dr. Ivo Milton Raimundo
Junior (Orientador), Instituto de Química - IQ,
UNICAMP
O uso do infravermelho próximo (NIR) é crescente em
diversas áreas, dentre elas a farmacêutica, onde tem
sido empregada no controle de qualidade. O
paracetamol é um analgésico e antitérmico com
pequena ação antiinflamatória amplamente utilizado. O
projeto proposto visa o desenvolvimento de um modelo
de calibração utilizando-se a espectroscopia NIR para
determinação de paracetamol em medicamentos. Com
base nos espectros dos excipientes, foram preparadas
amostras de calibração com concentração conhecida
de paracetamol para construção das curvas de
calibração no NIR. Foram construídos dois modelos de
calibração,
um
univariado,
empregando-se
o
comprimento de onda de 1136,54 nm, e outro
multivariado, empregando-se o intervalo de 1149,15 a
1109,31 nm. As concentrações do princípio ativo foram
também determinadas por espectroscopia UV-Vis, por
amperometria e por HPLC. A espectroscopia UV-Vis e
a
amperometria
apresentaram
problemas
na
determinação de paracetamol, invalidando-as como
técnicas de referência. O HPLC se mostrou a melhor
técnica na determinação do valor nominal de
paracetamol nos medicamentos e foi escolhida como
referência. A calibração univariada apresentou os
melhores resultados, fornecendo erros inferiores a 10%
quando comparada com a técnica de referência.
Infravermelho próximo - Medicamentos - Paracetamol
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AVALIAÇÃO DO USO DA ESPECTROSCOPIA NO
INFRAVERMELHO PRÓXIMO NA DETERMINAÇÃO
DO TEOR DE ÁGUA, DIÓXIDO DE CARBONO E
COMPOSTOS
DE
ENXOFRE
EM
GÁS
COMBUSTÍVEL NATURAL
João Paulo Piva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Jarbas José Rodrigues Rohwedder (Orientador),
Instituto de Química - IQ, UNICAMP
Com o objetivo de se avaliar a determinação de
umidade e dióxido de carbono em gás natural
empregando espectroscopia no infravermelho próximo
(NIR), foram construídas curvas de calibração a partir
de espectros de absorção de misturas de nitrogênio
gasoso e vapor d’água (obtido através da injeção de
volumes preestabelecidos de água posteriormente
vaporizados). A análise dos dados obtidos forneceu
melhores resultados quando os valores correlacionados
eram os de umidade relativa obtidos por um higrômetro
acoplado à célula ao invés de os calculados com base
nos volumes injetados, o que indica que fenômenos de
adsorção podem estar ocorrendo no interior da célula.
Em todos os modelos de calibração utilizados, os
melhores resultados foram obtidos quando se
selecionava a região espectral de 2500 a 2700 nm,
sendo esta uma região adequada para a calibração de
umidade. Os modelos de calibração indicam valores de
erro de validação médio de 1,5 % de umidade relativa o
que representa valores de 0,35 g/m3 de água presente
no gás ou um ponto de orvalho de -27 0C.
Gás natural - Espectroscopia nir - Quimiometria

E0530

AVALIAÇÃO DO FORMATO DO SINAL DE
EXCITAÇÃO
EMPREGADO
EM
DETECÇÃO
CONDUTOMÉTRICA SEM CONTATO ACOPLADA A
ELETROFORESE CAPILAR
Hugo Richard Silva Araujo (Bolsista PIBIC/CNPq), Roy
Edward Bruns e Prof. Dr. José Alberto Fracassi da Silva
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP
Neste trabalho, foram obtidos novos dados para a
avaliação da relação sinal-ruído (RSR) em função do
tipo de sinal de excitação de um detector
condutométrico sem contato utilizado em um
equipamento de eletroforese capilar. Os tipos de sinal
empregados foram senoidal, quadrado e triangular,
aplicados à célula de detecção através de um gerador
de funções (MFG4202, Minipa). Além do tipo, foram
também avaliadas as amplitudes e freqüência do sinal
aplicado. Foi utilizado planejamento fatorial para a
condução dos experimentos e os dados obtidos foram
utilizados na construção da superfície de resposta para
cada tipo de sinal. A RSR foi avaliada através da
injeção de soluções padrão de cloreto na concentração
0,10 mmol L-1 em eletrólito de separação composto por
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ácido lático e histidina na concentração 20 mmol L-1.
Através da repetição dos experimentos planejados,
observou-se que os perfis das superfícies de resposta
variaram significativamente, entre os tipos de sinais
estudados e também para o mesmo tipo de sinal
aplicado. Para avaliar possíveis influências do sistema
de injeção, novos experimentos utilizando padronização
interna com nitrato 0,10 mmol L-1 foram realizados.
Novamente para esta série de experimentos, ficou
evidenciado que a melhor resposta é obtida quando da
utilização de sinal quadrado aplicado à célula de
detecção.
Eletroforese capilar - Instrumentação analítica - Carboidratos
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS PARA A
DETERMINAÇÃO
DE
ETAMBUTOL
POR
ELETROFORESE CAPILAR DE ZONA COM
DETECÇÃO CONDUTOMÉTRICA SEM CONTATO
Nathan Vitorazzi de Castro (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. José Alberto Fracassi da Silva (Orientador),
Instituto de Química - IQ, UNICAMP
Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se
que 1,6 milhões de mortes ocorreram em 2005 devido à
tuberculose, sendo que a maior mortalidade per capita
ocorre nos países chamados de subdesenvolvidos ou
em desenvolvimento. O etambutol (EMB) é um fármaco
utilizado no tratamento de tuberculose (TB). De acordo
com as farmacopéias, a metodologia padrão para a
determinação de EMB apresenta problemas como a
toxicidade dos solventes orgânicos envolvidos e a baixa
seletividade do método. Deste modo, este projeto visa a
utilização de eletroforese capilar com detecção
condutométrica sem contato para a validação de um
novo método para determinação de EMB. Ótimos
resultados foram obtidos utilizando-se eletrólito
composto por ácido 2-(N-morfolino)etanossulfônico
(MES) 30 mol L-1 e histidina (HIS) 50 mol L-1, pH 6,30 e
capilar de 50 µm com 38 cm comprimento efetivo. Foi
obtida resolução completa entre os picos de EMB e 2amino-1-butanol (AMB), seu produto de degradação.
Recuperação de 101,72 ± 0,02 % foi obtida utilizandose eletrólito MES/HIS 30 mol L-1, pH 6,14 e capilar de
75 µm com 30 cm comprimento efetivo. Como faixa de
trabalho, utilizou-se padrões de concentração entre 100
e 500 mol L-1.
Eletroforese capilar - Tuberculostáticos - Detecção eletroquímica
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ESTUDO FITOQUÍMICO E FARMACOLÓGICO DO
ÓLEO ESSENCIAL DE VERNONIA SCORPIOIDES
(LAM.) PERS
Aline
de
Andrade
Jacó
Alencar
(Bolsista
SAE/UNICAMP), Daniela de Almeida Cabrini, Laryssa
Kathlin Rauh, Bruna Ciamciulli Barbosa dos Santos,

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
Angélica Zaninelli Schreiber, Luzia Lyra e Prof. Dr.
Lauro Euclides Soares Barata (Orientador), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
Óleos essencias têm sido utilizados amplamente nas
indústrias de fármacos e cosméticos. Neste trabalho
analisou-se a composição química e as atividades
antimicrobiana e anti-inflamatória do óleo essencial
(O.E.)
da
Vernonia
scorpioides,
planta
da
biodiversidade do estado de São Paulo. O O.E.
hidrodestilado e seus compostos foram analisados por
cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de
massas (GC-MS). O O.E. obtido da Vernonia
scorpioides coletada no estado de São Paulo foi
comparado, quanto à sua composição química, ao
O.E. obtido da Vernonia scorpioides coletada no
estado do Ceará, onde seus compostos majoritários cariofileno, germacreno D e biciclogermacreno
condizem com a literatura. Foram realizados ensaios
antimicrobianos através do método de microdiluição
em caldo para a determinação da concentração
inibitória mínima (CIM), e também foi verificada a
atividade anti-inflamatória tópica através do modelo de
edema de orelha de camundongos. Em relação à
atividade anti-inflamatória, o O.E apresentou uma
atividade moderada (35,1%), validando o uso popular
por via tópica da Vernonia scorpioides no tratamento
de processos inflamatórios cutâneos, demonstrando
seu potencial para o desenvolvimento de um novo antiinflamatório tópico. Já em relação à atividade
antimicrobiana, os resultados não apresentaram
significância para os microorganismos testados.
Óleo essencial - Vernonia scorpioides - Fitoquímica
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS PARÂMETROS
CINÉTICOS DE ISÔMEROS DE NAFTOQUINONA
IMOBILIZADOS EM NANOTUBOS DE CARBONO
PARA
OXIDAÇÃO
ELETROCATALÍTICA
DE
NICOTINAMIDA ADENINA DINUCLEOTÍDEO
Caio Nakavaki de Oliveira (Bolsista IC CNPq),
Phabyanno Rodrigues Lima, Murilo Santhiago e Prof.
Dr. Lauro Tatsuo Kubota (Orientador), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
Para avaliar a cinética da reação eletrocatalítica do
eletrodo modificado com os isômeros 1,2-NQ e 1,4NQ/MWCNT com NADH, alguns ensaios foram
realizados. Assim, o isômero 1,4-NQ/MWCNT não
apresentou atividade catalítica frente à detecção do
NADH. Por outro lado, o dispositivo 1,2-NQ/MWCNT
demonstrou excelente atividade eletrocatalítica na
presença de NADH, a um potencial aplicado de 0 V vs.
Ag/AgCl, em PBS 0,01 mol/L, pH 7. Com intuito de
obter alguns parâmetros cinéticos do referido processo,
foi empregada a técnica cronoamperométrica com E = 0
V vs. Ag/AgCl. Assim, a partir destes estudos, o

coeficiente de difusão do NADH foi determinado, bem
como a constante global da reação, kobs, entre o 1,2NQ/MWCNT e NADH. Neste sentido, as curvas
corrente-tempo foram obtidas por cronamperometria e
graficadas como I versus t-1/2 para diferentes
concentrações de NADH empregada. O coeficiente
angular das retas obtidas foram plotadas versus a
concentração de NADH, a partir do coeficiente angular
e usando a Equação de Cottrell ( j  nFD 1 / 2 c s  1 / 2 t 1 / 2 ), o
coeficiente de difusão foi calculado e apresentou o valor
de 2,0x10-6 cm2 s-1 para o NADH. Além disso, a partir
da Equação I cat / I L   1 / 2 c s t 1 / 2 o kobs obtido foi de 10³ L
mol-1 s-1.

Naftoquinona - Mwcnt - Nadh
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DESENVOLVIMENTO
DE
UM
BIOSSENSOR
ENZIMÁTICO SOBRE ELETRODOS DESCARTÁVEIS
DE OURO
Daiana Suelen Machado (Bolsista PIBIC/CNPq), Ângelo
L. Gobbi, Rafaela F. Carvalhal e Prof. Dr. Lauro Tatsuo
Kubota (Orientador), Instituto de Química - IQ,
UNICAMP
O conhecimento de métodos analíticos seguros,
confiáveis e rápidos para detecção e quantificação de
salicilato em amostras de interesse clínico é muito
importante devido ao grande consumo e utilização
inapropriada de medicamentos contendo salicilato,
além da grande facilidade deste em provocar
intoxicação nos pacientes que o utilizam. Deste modo,
este trabalho baseou-se na solução para tal problema,
utilizando-se de uma alternativa bastante atraente e
promissora que são os dispositivos biossensores
miniaturizados construídos sobre eletrodos impressos
em ouro . Devido a grande viabilidade e inovação
oferecidas pelos eletrodos impressos para construção
dos biossensores descartáveis e a alta demanda por
dispositivos direcionados à avaliação de salicilato com
aplicação
biomédica,
pôde-se
trabalhar
o
desenvolvimento de uma superfície (bio)sensora para
salacilato sob a superfície de eletrodos impressos de
ouro e sua validação analítica. A fim de desenvolver um
dispositivo analítico simples, econômico, que permite a
análise remota, apresenta grande interesse comercial,
além de fazer uso de poucas quantidades de amostra.
Os eletrodos impressos foram gerados em colaboração
do Laboratório Nacional de Luz Síncroton (LNLS).
Biossensor - Eletrodos descartáveis - Salicilato
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE UMA NOVA
FASE ESTACIONÁRIA POLIMÉRICA PARA USO EM
CROMATOGRAFIA DE ÍONS
Érica Candido Costa Mano (Bolsista PIBIC/CNPq),
Jailson Cardoso Dias, Bárbara Santos Miranda e Prof.
Dr. Lauro Tatsuo Kubota (Orientador), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP

magnética nuclear (RMN). Posteriormente, pretende-se
avaliar as possíveis interações da proteína do P-MAPA
com o DNA comercial por técnicas espectroscópicas,
tais como CD, fluorescência de emissão, e DOSY
(RMN). Conhecendo a estrutura 3D e possível
interação com o DNA, esperamos propor uma função
para essa proteína chave em ação antiplasmodial do
imunomodulador P-MAPA.

O presente trabalho descreve a síntese e a
caracterização de uma nova fase estacionária de dupla
troca para uso em cromatografia de íons (CI) que pode
poupar tempo e custo de materiais. A síntese do
copolímero foi efetuada pelo método de polimerização
em “bulk”. Esta reação homogênea foi conduzida em
frasco selado contendo os monômeros Ácido 2acrilamido-2-metil-1-propanosulfônico e 4-vinilpiridina, o
solvente Dimetilsulfóxido (DMSO), o reagente de
ligação cruzada etileno glicol dimetacrilato (EGDMA) e
o iniciador radicalar 2,2’-azo-bis-isobutironitrila (AIBN).
A reação ocorreu na ausência de oxigênio, sob fluxo de
N2, sendo induzida por aquecimento. A estrutura do
material obtido foi analisada por Ressonância
Magnética Nuclear de Estado Sólido (1H e 13C) e por
Espectroscopia de Absorção no Infravermelho. O
material também foi caracterizado morfologicamente
por Microscopia Eletrônica de Varredura. Amostras
sintéticas de ânions foram deixadas sob agitação na
presença do polímero, as soluções foram tratadas e
analisadas por Cromatografia de Íons para a
quantificação da adsorção obtida pelo novo material. O
pH do meio também é um fator importante para a
otimização da análise e por este motivo, foi variado em
uma faixa de 3 a 11. Este novo material sintetizado é
promissor para análises por CI porque pode promover a
troca simultânea de cátions e ânions.

Imunomodulador - P-Mapa - Malária

Síntese - Fase estacionária - Cromatografia de íons
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ESTRUTURA E ATIVIDADE CONTRA A MALÁRIA
DO IMUNOMODULADOR P-MAPA
Eduardo Matos Santos (Bolsista SAE/UNICAMP),
Marcela Durán e Profa. Dra. Ljubica Tasic
(Orientadora), Instituto de Química - IQ, UNICAMP
Este projeto tem como objetivo principal determinar a
estrutura de um imunomodulador, P-MAPA, e relacionála com o seu potencial contra a malária. Neste contexto,
será determinada a estrutura da proteína do P-MAPA e
testada a sua atividade antimalárica em culturas de
Plasmodium falciparum, e in vivo em modelos de
infecção experimental. Primeiramente, pretendemos
isolar, purificar e caracterizar a proteína componente do
P-MAPA. Esta proteína é relativamente pequena (16
kDa) rica em arginina (35,2 %) e possui triptofano (1.3
%). Para tanto, esperamos determinar sua estrutura
aplicando espectrometria de massas, dicroísmo circular
(CD), fluorescência de emissão e ressonância
178
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APLICAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉETICA
NUCLEAR NOS ESTUDOS ESTRUTURAIS DE
CHAPERONES SECRETÓRIAS E INTERAÇÕES
PROTEÍNA-LIGANTES
Izabella Venturini Cagliari (Bolsista PIBIC/CNPq),
Alessandra Prando e Profa. Dra. Ljubica Tasic
(Orientadora), Instituto de Química - IQ, UNICAMP
Uma das principais causas dos prejuízos na citricultura
brasileira é a doença do cancro cítrico, problema que,
nos últimos anos, vem se agravando nas lavouras,
decorrente do desconhecimento no manuseio de
ferramentas e cultivo. A bactéria Xanthomonas
axonopodis pv. citri (Xac), uma bactéria Gram-negativa,
é a causadora dessa doença. Acredita-se que o
processo de infecção da Xac ocorre através de
sistemas de secreção do tipo TTSS (Sistemas de
Secreção do Tipo III) e/ou TFSS (Sistemas de
Secreção do Tipo IV) que conferem à bactéria a
capacidade de secreção de fatores de virulência, de
modo que as chaperonas secretórias ocupam papel
chave neste processo, estabelecendo as interações
intermoleculares com fatores de virulência. Uma
importante ferramenta para o estudo das interações
chaperonas/proteína efetora e de chaperonas/ATP
(ligantes) é a espectroscopia de Ressonância
Magnética Nuclear (RMN). Para a realização desses
estudos, se utilizará a RMN de 1H e STD,
principalmente. Estes experimentos, além de outras
técnicas como dicroísmo circular e fluorescência, serão
utilizadas no estudo de várias chaperones secretórias
dos TTSS e TFSS. Desse modo, espera-se entender
melhor as interações destas permitindo uma melhor
compreensão da virulência da Xac.
Chaperones secretórias - Ressonância magnética nuclear Protéinas-ligantes
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ESTUDO DE POTENCIAL PROTEÍNA ENVOLVIDA
NA INFECÇÃO DO CANCRO CÍTRICO POR
DICROÍSMO CIRCULAR
Leandro Henrique de Paula Assis (Bolsista FAPESP) e
Profa. Dra. Ljubica Tasic (Orientadora), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
Proteínas são macromoléculas que estão envolvidas
em quase todos os processos biológicos, com função
estrutural, regulatória, transportadora e enzimática. Um
grupo especial de proteínas, as chaperones
moleculares, está envolvido nos processos de
enovelamento de outros polipeptídeos recém
sintetizados ou desnaturados por ação do calor ou pH.
Nosso trabalho consiste na caracterização estrutural da
proteína
XAC0419
da
bactéria
Xanthomonas
axonopodis pv. citri, uma possível chaperone secretória
envolvida no processo de infecção e transferência do
fator de patogenicidade do agente causador do cancro
cítrico (doença disseminada pelo Brasil e caracterizada
por gerar prejuízos milionários) para a planta
hospedeira. Para tanto, a proteína alvo foi expressa em
cepa de E. coli BL21(DE3)plysS com vetor pET23aXAC0419 em meio LB contendo ampicilina,
cloranfenicol e IPTG, seguida de purificação por
métodos cromatográficos de troca iônica e gel filtração.
A técnica de Dicroísmo Circular foi utilizada no estudo
da estabilidade térmica desta possível chaperone
(estável até 60 ºC) e cálculos de estrutura secundária
regular (31,7 % α-hélice e 18,4 % folha-β no dímero)
sob condições variadas de força iônica.
Cancro cítrico - Dicroísmo circular - Chaperone secretória
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TETRAIDROPIRANOS A PARTIR DO LINALOL:
ESTUDOS PARA A PREPARAÇÃO DE COMPOSTOS
COM ATIVIDADE ANTIMALÁRIA E ANÁLOGOS
Amauri Nakashima (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Lúcia Helena Brito Baptistella (Orientadora), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
O presente projeto se refere a estudos para a
separação do R-(-)-linalol do óleo essencial extraído do
manjericão e sua utilização como material de partida
em seqüências sintéticas de moléculas com interesse
farmacológico, como antimaláricos e análogos. Para tal,
fez-se necessário o uso da reação de epoxidação
assimétrica de Shi para epoxidar a insaturação em
relação à hidroxila. Este procedimento foi usado para
se isolar o hidroxiepóxido, já que este é essencial para
que, em reações de cicloeterificação, ocorra a formação
de anéis tetraidropirânicos. Na mencionada reação de
Shi, fez-se uso de um reagente sintetizado por reações
de acetalização da D-frutose, a fim de se proteger suas
hidroxilas vicinais, seguida por oxidação com PCC da
hidroxila restante. Já a ciclização em anéis THP foi
efetuada com o uso de TIPSOTf como ácido de Lewis,
o que permitiu o ataque da hidroxila ao epóxido de
modo regiosseletivo. Após obtenção da molécula
ciclizada, testes deverão ser efetuados para se obter o
esqueleto do terpeno com propriedades antimalária,
assim como estudos de atividade com seus análogos.
Linalol - Cicloeterificação - SHI
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ISOLAMENTO DO LINALOL DO ÓLEO DE
MANJERICÃO E SEU USO EM PROPOSTAS
SINTÉTICAS PARA ANÁLOGOS DO ANTIBIÓTICO
TUBERINA
Luiza Koreeda (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Lúcia Helena Brito Baptistella (Orientadora), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
O linalol é um monoterpeno presente na maioria dos
óleos
essenciais
em
diferentes
quantidades,
dependendo da fonte. O manjericão possui de 30-40%
de linalol em seu óleo, apresentando-se como uma
fonte abundante e ecologicamente viável. Sendo assim,
um dos objetivos desse projeto foi a extração do
monoterpeno a partir do óleo de manjericão, sua
purificação com auxílio de cromatografia em coluna e
sua análise por cromatografia em camada delgada,
métodos espectroscópicos e cromatografia gasosa
acoplada
a
espectrometria
de
massa.
Sua
estereoquímica foi definida por meio de cromatografia
gasosa quiral acoplada a espectrometria de massa e
rotação óptica (αD). O linalol assim obtido está sendo
usado em rota sintética para a preparação de análogos
do antibiótico tuberina. A primeira etapa da síntese
envolveu uma reação de cicloeterificação do
monoterpeno, com diferentes métodos sendo testados.
Os objetivos foram encontrar condições adequadas
para uma boa seletividade do ciclo desejado e para um
bom rendimento. A partir do produto tetraidrofurano,
serão feitas reações para viabilizar o acoplamento entre
a porção terpênica e a porção aromática do produto.
Linalol - Óleo de manjericão - Antibiótico tuberina
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ESTUDOS PARA A PREPARAÇÃO DE AMINAS
RAMIFICADAS A PARTIR DO ÁCIDO QUÍNICO
Mariana Fonseca Marinho (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Lúcia Helena Brito Baptistella (Orientadora),
Instituto de Química - IQ, UNICAMP
O uso de reações ativadas por microondas em síntese
orgânica pode apresentar muitas vantagens, sendo que
a possibilidade de menor tempo reacional é uma das
mais evidentes. Esta metodologia normalmente leva a
reações com melhores rendimentos e uma das causas
é a minimização de processos laterais. O ácido quínico,
um ácido carboxílico com esqueleto cicloexânico
poliidroxilado, foi transformado no derivado lactônico,
cuja preparação envolvendo catálise ácida está descrita
na literatura. A proteção das hidroxilas presentes em
C3 e C4 é proposta para diminuir a reatividade do
sistema nessas primeiras etapas, o que, segundo
experiência prévia, é mais adequado para os objetivos
do trabalho. Esta lactona, ao ser tratada com uma
amina sob energia de microondas, permitiu a formação
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de uma amida, o que consolidou a entrada do grupo
nitrogenado na estrutura. A partir dessa amida, foi
realizada uma sequência oxidação-redução sobre a
hidroxila presente em C5, fazendo com que ela se
posicione na mesma face da hidroxila em C1. Isto
possibilitaria reação entre as mesmas, facilitando uma
reação de Wittig sobre a carbonila da amida. Esta
inversão de estereoquímica do carbono carbinólico C5
também foi testada via reação de Mitsunobu, visando a
transformação da hidroxila em C5 em um bom grupo
abandonador, o que seria adequado a uma reação de
SN2 com o nitrogênio da amida.
Ácido quínico - Amidas e aminas - Reações de Wittig
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ESTUDO DAS CONDIÇÕES NUTRICIONAIS E
AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE POLICETÍDEOS
MACROLÍDICOS COMPLEXOS POR LINHAGENS DE
STREPTOMYCES
Adriana Fu Vivian (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra.
Luciana Gonzaga de Oliveira (Orientadora), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
Os policetídeos são biossintetizados por enzimas
conhecidas como policetídeo sintases (PKS),
amplamente encontradas em bactérias do grupo dos
atinomicetos. Dentre os actinomicetos, as bactérias do
gênero Streptomyces são responsáveis pela produção
de aproximadamente 2/3 dos antibióticos de origem
natural, como a eritromicina. O arranjo colinear entre o
conjunto de genes, os módulos e domínios enzimáticos
e a estrutura do produto final obtido, permite que a
combinação entre os diferentes módulos e domínios
das PKS do tipo I resulte em policetídeos modificados,
os quais podem apresentar propriedades amplificadas.
O projeto de estudo de linhagens Streptomyces é de
grande interesse devido a potencial propriedade
farmacológica antimicrobiana, antifúngica, citostática,
entre outras, de seus metabólitos. Iniciamos uma
triagem em diferentes meios de cultivo para a produção
de metabólitos, que pode ser distinta de acordo com a
oferta de nutrientes. O crescimento é acompanhado
para monitorar o início da fase estacionária (período em
que o metabolismo secundário está ativo) e os extratos
obtidos foram isolados e estão sendo identificados por
LC-MS/MS, o que permite monitor a formação de
compostos de interesse. Testes qualitativos, como
inibição com disco e difusão em placa já provaram a
produção de substâncias antibióticas.
Policetídeos macrolídicos - Antibióticos - Streptomyces
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AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE POLICETÍDEOS
MACROLÍDICOS
POR
LINHAGENS
DE
STREPTOMYCES SP. ISOLADAS NO TERRITÓRIO
NACIONAL
Leila Regina Giarola (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra.
Luciana Gonzaga de Oliveira (Orientadora), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
Streptomyces são bactérias Gram-positivas do grupo
dos actinomicetos amplamente espalhadas no solo.
Estes organismos destacam-se pela produção de
compostos da classe dos policetídeos macrolídicos
como produtos do metabolismo secundário, os quais
exibem considerável diversidade em termos de
estrutura e função e possuem ampla importância
farmacológica
apresentando
atividades
antimicrobianas,
antiparasitária,
antitumoral
e
propriedades agroquímicas. Neste projeto estamos
avaliando o potencial biossintético de linhagens de
Streptomyces isoladas de Citrus ssp. com relação a
possível produção de antibióticos da classe dos
policetídeos macrolídicos complexos como produto do
metabolismo secundário. Para isso, isolaram-se através
do processo de fermentação em diferentes meios de
cultura, diferentes extratos brutos das espécies de
interesse e utilizou-se a técnica de difusão em placa
para avaliar a produção de antibióticos diante da
inibição das espécies Staphylococcus
aureus,
Escherichia coli, Candida albicans, Salmonella
triphymurium e Bacillus megaterium. Paralelamente,
através de técnicas de biologia molecular (Reação em
Cadeia da Polimerase), confirmou-se que as linhagens
em estudo apresentam potencial para produção de
policetídios macrolídicos, os quais estão sendo isolados
e identificados
Streptomyces - Antibióticos - Policetídeos macrolídicos
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OTIMIZAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE TRANSFERRINA
EMPREGANDO PONTO NUVEM
Renata Anselmo Oséas da Silva e Prof. Dr. Marco
Aurelio Zezzi Arruda (Orientador), Instituto de Química IQ, UNICAMP
Diversas estratégias de extração e/ou concentração
pré-análise vem sendo exploradas, uma vez que
melhoram diversas características analíticas. Assim,
esse trabalho destaca a utilização de surfactantes, os
quais proporcionam a formação de ambientes micelares
e que dão origem a sistemas aquosos de duas fases,
conhecido como ponto nuvem. Desta forma, este
trabalho visa otimizar um sistema de extração de
transferrina baseado nesta separação de fases. Para
tal, em tubos de 10mL contendo 100 g mL-1 de
transferrina, foram adicionados, 0,8% (m/v) de SDS e
4% (v/v) de Triton X-114 na presença de tampão fosfato
0,2mol L-1 e pH variável entre 5 e 8, de acordo com o
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estudo proposto. Os tubos foram centrifugados para
separação das fases, sendo a fase rica coletada, e o
surfactante removido com um agente precipitante.
Posteriormente, as amostras foram quantificadas por
meio do método de Bradford, e foram otimizados neste
trabalho, além do pH, o agente precipitante, bem como
o seu volume e a sua proporção. A condição ideal para
a extração foi aquela com o emprego de 7mL de
acetona, como agente precipitante, e a baixa
temperatura (ca. –5°C). O pH ideal foi de 5,6
(correspondente ao ponto isoelétrico da transferrina).
Para tal sistema, conseguiu-se uma eficiência de
extração de 93%. O sistema será aplicado a amostras
biológicas para extração e pré-concentração de
transferrina.
Ponto nuvem - Transferrina - Bradford
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RECICLAGEM QUÍMICA DE ESPUMAS FLEXÍVEIS
DE POLIURETANO
Laura
Caetano
Escobar
da
Silva
(Bolsista
SAE/UNICAMP), Elem C. Ribeiro e Prof. Dr. MarcoAurelio De Paoli (Orientador), Instituto de Química - IQ,
UNICAMP
O poliuretano é um plástico termofixo e sua espuma
flexível é de larga aplicabilidade em produtos de bens
de consumo. A produção de produtos moldados de
espumas flexíveis gera uma quantidade muito grande
de resíduos porque a polimerização é feita diretamente
no molde e extrapola o recipiente. O excesso é
removido e descartado, pois não há como remoldá-lo.
Existem algumas maneiras restritas de se reutilizar
esse material, mas mesmo assim a reciclagem deste
termofixo é de grande interesse comercial. No estudo
realizado, a degradação térmica das espumas flexíveis
permite que se recupere um dos principais constituintes
do poliuretano, o poliol poliéter. Esta degradação foi
feita
em
polietilenoglicol
com
o
catalisador
dietanolamina a 250ºC por aproximadamente 2,5 horas.
O produto bruto desta reação era bifásico. A fase
orgânica(superior) é rica em poliol poliéter e a fase
aquosa é
pobre em poliol. A fase orgânica foi
purificada e a fase aquosa foi destilada a vácuo. O
objetivo desta destilação é identificar os resíduos
gerados para que os mesmos possam ser tratados.
Todos os materiais obtidos foram analisados por
infravermelho (IV)e cromatografia de permeação em gel
(GPC).
Poliuretano - Glicólise - Espumas
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BLENDAS
DE
ACETATO
BUTIRATO
DE
CARBOXIMETILCELULOSE
E
POLI(3HIDROXIBUTIRATO) COM DIFERENTES MASSAS
MOLARES
Gustavo Vandromel Rodrigues (Bolsista IC CNPq) e
Profa. Dra. Maria do Carmo Gonçalves (Orientadora),
Instituto de Química - IQ, UNICAMP
O PHB, poli(3-hidroxibutirato), é um polímero produzido
pela bactéria Burkholderia Sacchari, encontrada em
solo de plantação de cana. Devido à sua alta
cristalinidade, possui algumas propriedades mecânicas
desfavoráveis. Porém, por ser biodegradável e de fonte
renovável, torna-se de grande interesse prático.
Estudos anteriores com um derivado da celulose (o
acetato butirato de carboximetilcelulose, CMCAB)
mostraram que o PHB não é miscível com esse
polímero. Com o objetivo de verificar se o tamanho da
cadeia do PHB influencia na miscibilidade desta
combinação de polímeros, foram realizadas alcoólises
do PHB, a fim de se obter polímeros de cadeias
menores e então formar blendas com o derivado de
celulose. Os polímeros foram analisados por
cromatografia de permeação em gel (GPC) e por
viscosimetria. Finalmente, as blendas foram analisadas
por difratometria de raios X e calorimetria diferencial de
varredura (DSC). Os valores de massa molar obtidos
por GPC para o PHB foram ligeiramente menores do
que os obtidos por viscosimetria (1,3x105 contra
1,7x105g/mol). Resultados de DSC mostraram que
apesar das blendas não apresentarem miscibilidade, o
comportamento de cristalização do PHB foi influenciado
pela presença de CMCAB, como também pelas
diferentes massas molares.
PHB - Blendas - Ésteres de celulose
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BLENDAS DE POLI(METACRILATO DE METILA) E O
ELASTÔMERO POLI(ACRILATO-CO-ESTIRENO-COACRILONITRILA) OBTIDOS POR POLIMERIZAÇÃO
"IN SITU"
Daniel Rotella Cocco (Bolsista ITI/PCI/CNPq), Fabiana
Pires de Carvalho e Profa. Dra. Maria Isabel Felisberti
(Orientadora), Instituto de Química - IQ, UNICAMP
O poli(metacrilato de metila), PMMA, é um
termoplástico amplamente utilizado em várias
aplicações devido a suas excelentes propriedades, tais
como alta transparência e boa resistência a
intempéries. No entanto ele é um material rígido e
pouco tenaz. Uma forma comumente utilizada para
promover a tenacificação de um polímero é através da
mistura com um material com alta tenacidade, por
exemplo um elastômero, formando assim uma blenda
polimérica. Neste trabalho foram preparadas e
caracterizadas blendas de PMMA com o elastômero
ASA, uma mistura complexa de borracha acrílica com o
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copolímero poli(acrilonitrila-co-estireno). As blendas
foram obtidas por polimerização in situ do metacrilato
de metila na presença do ASA, tendo como iniciador o
peróxido de benzoíla. A polimerização acorreu a 60 °C
por 192 horas. Resultados de análise termogravimétrica
mostram que as blendas são termicamente menos
estáveis que os componentes isolados e imiscíveis.
Pelas imagens obtidas por microscopia eletrônica de
varredura há um forte indicio de que as blendas
PMMA/ASA possuem maior resistência ao impacto
quando comparadas ao PMMA puro. A análise das
propriedades
dinâmico-mecânicas
sugere
um
sinergismo nas blendas e uma morfologia diferente de
uma fase dispersa em uma matriz.
Blenda - PMMA - Asa
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BLENDAS
DE
POLI(ETILENO-CO-ÁLCOOL
VINÍLICO) E POLIMETACRILATOS: ESTUDO DO
COMPORTAMENTO DE FASES
Débora Nisiyama (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Maria Isabel Felisberti (Orientadora), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
O objetivo deste trabalho é o estudo do comportamento
de fases de blendas de poli(etileno-co-álcool vinílico),
EVOH, e polimetacrilatos. Nestas blendas a
miscibilidade pode ser induzida pela formação de
ligações de hidrogênio entre os polímeros, envolvendo
as hidroxilas do EVOH e as carbonilas dos
polimetacrilatos. Foram estudadas blendas de EVOH
com poli(metacrilato de metila), PMMA, de massas
molares diferentes (115.000 e 15.000 gMol -1) e com o
poli(metacrilato de metila-co-vinilfenol), PMMAPh.
Essas blendas foram preparadas por casting ou por coprecipitação a partir de soluções homogêneas em um
solvente comum, seguida da precipitação em um nãosolvente também comum aos dois polímeros, seguida
de secagem exaustiva. O comportamento de fases foi
estudado por calorimetria diferencial de varredura e
análise dinâmico-mecânica. As blendas de EVOH com
PMMAPh mostraram-se miscíveis, enquanto as blendas
com
PMMA
mostraram-se
imiscíveis,
independentemente da massa molar.
Blendas - Miscibilidade - Propriedades
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PROPOSTA DE MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO
DE ÍNDICE DE IODO EM BIODIESEL
Bianca Kazitoris (Bolsista IC CNPq), Juliana A. Aricetti
e Prof. Dr. Matthieu Tubino (Orientador), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
Biodiesel é um combustível renovável, biodegradável e
alternativo ao diesel de petróleo. Várias propriedades
são utilizadas no seu controle de qualidade. O índice de
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iodo descreve o total de insaturações presentes no
biodiesel. Embora a Resolução 42 da ANP não limita o
índice de iodo de biodiesel, este demonstra a sua
estabilidade à oxidação, que também depende do grau
de insaturação. Limitar os ácidos graxos insaturados é
necessário, pois seu aquecimento resulta na
polimerização dos glicerídeos, que leva a formação de
depósitos e a deterioração do óleo lubrificante. Este
efeito aumenta com o número de duplas ligações na
cadeia do éster. O índice de iodo é determinado
segundo o método EN 14111. Com a finalidade de
reduzir o tempo, o custo e a toxicidade da análise,
avaliou-se o método descrito por Margosches et al 1924
analisando o índice de iodo de biodieseis de soja, milho
e algodão. Foram necessários ajustes como
aquecimento e forte agitação para melhorar a
solubilização da amostra e resfriamento da solução que
diminui a sublimação do iodo. Este método não
apresentou diferença significativa em relação ao
método oficial, que apresenta desvantagens como alto
custo e toxicidade. O método proposto é de baixo
custo, utiliza menor quantidade de reagente, menor
toxicidade e com maior rapidez (10 minutos contra 90
minutos do oficial).
Biodiesel - Índice de iodo - Solvente
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RELAÇÃO ENTRE PONTO DE FULGOR E ÁLCOOL
RESIDUAL EM BIODIESEL
Jorge Henrique Faber Boog (Bolsista IC CNPq), Tiago
Elias, Eva L. C. Silveira, Lilia B. de Caland, Antonio J.
da Silva Maciel, Osvaldo C. Lopes e Prof. Dr. Matthieu
Tubino (Orientador), Instituto de Química - IQ,
UNICAMP
O biodiesel é um combustível renovável e importante
alternativa para a matriz energética brasileira. Ele é
constituído de ésteres alquílicos de ácidos graxos,
sendo produzido através da transesterificação de
glicerídeos com álcool na presença de catalisador, A
Lei nº 11.097 introduziu o biodiesel na matriz energética
em 13 de janeiro de 2005. Hoje, a legislação estipula
que todo combustível diesel deve conter pelo menos
3% de biodiesel em sua composição. A ANP, através
da norma EN 14110 especifica como 0,2% m/m o teor
máximo de metanol/etanol em biodiesel, sendo esta
determinação realizada por cromatografia gasosa.
Neste trabalho, desenvolveu-se um método alternativo
para determinação do teor de álcool no biodiesel
através de medidas de ponto de fulgor. Foram
analisadas amostras de biodiesel de canola variando o
teor de metanol de 0-1% e observou-se que até 0,3%
m/m de metanol, o ponto de fulgor do biodiesel
encontra-se acima do limite mínimo especificado de
100,0°C. Estes resultados indicam a viabilidade de usar
as medidas de ponto de fulgor para a determinação do
teor de metanol em biodiesel. Este método é mais
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simples e de menor custo quando comparado à
cromatografia gasosa. Sua aplicação implicaria na
diminuição dos custos analíticos, viabilizando o seu uso
por pequenas e médias empresas.
Biodiesel - Ponto de fulgor - Metanol
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DESENVOLVIMENTO
DE
MÉTODO
MICROGRAVIMÉTRICO PARA DOSAGEM DE
METFORMINA
Luís Francisco Bianchessi (Bolsista IC CNPq), Marta M.
D. Carvalho Vila (Co-orientadora) e Prof. Dr. Matthieu
Tubino (Orientador), Instituto de Química - IQ,
UNICAMP
A metformina, comercialmente vendida em forma de
cloridrato (MFH), é um fármaco largamente empregado
no tratamento de diabetes, permitindo um controle
intensivo da glicemia com diminuição significativa dos
riscos de doença cardiovascular e da mortalidade.
Vários métodos para a dosagem deste medicamento
são
descritos
em
literatura:
titulométricos,
espectrofotométricos,
cromatográficos,
quimioluminescência, reflectância no infravermelho
próximo e eletroforese capilar. Mas, apesar desta
variedade de métodos verificou-se certa carência de
procedimentos simples e de baixo custo. Neste sentido,
no presente trabalho, foi desenvolvido um método
microgravimétrico. Os resultados obtidos foram
comparados estatisticamente com os valores obtidos
através dos métodos potenciométrico (método oficial –
USP) e HPLC. Os valores de “tcalc” e de “Fcalc”
indicaram total concordância, mostrando que a
microgravimetria,
um
método
muito
simples,
relativamente rápido, barato e absoluto, em escala de
microanálise, fornece resultados estatisticamente iguais
aos obtidos pelos métodos potenciométrico (oficial) e
HPLC. O método desenvolvido é uma alternativa viável
para a determinação de cloridrato de metformina em
preparações farmacêuticas e no fármaco puro.
Metformina - Quantificação - Microgravimetria
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DETERMINAÇÃO
DE
PANTOPRAZOL
EM
PREPARAÇÕES
FARMACÊUTICAS
POR
REFLECTÂNCIA DIFUSA NO VISÍVEL
Rafael Barba Alves dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq),
Marta M. D. C. Vila e Prof. Dr. Matthieu Tubino
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP
O pantoprazol é um derivado benzimidazólico que se
enquadra na categoria terapêutica dos supressores de
secreção de ácido clorídrico gástrico. A quantificação
do fármaco foi feita por meio da técnica de
espectrofotometria de reflectância difusa na região do
visível. A complexação do pantoprazol com íons ferro

(III) foi realizada em papel de filtro e, em seguida, sua
secagem por meio de aquecimento em estufa a 100110°C por 10 minutos. As medidas da reflexão foram
feitas utilizando-se o espectrofotômetro Shimadzu UV2450 com esfera integradora de reflectância ISR-2200.
Foram usadas as concentrações da ordem de 0,01 mol
L1 de pantoprazol e 0,02 mol L1 de íons Fe (III). O
melhor sinal obtido está relacionado com a relação
molar 4 para 1, pantoprazol: ferro(III). O procedimento
analítico é muito simples, bastando precipitar o
complexo sobre o papel de filtro, secá-lo na estufa e
medir no espectrofotômetro equipado com esfera de
integração para refletância. Uma das vantagens deste
método, em relação a outros métodos, inclusive
espectrofotométricos, consiste no fato de que não é
absolutamente necessário separar totalmente o
princípio ativo da preparação farmacêutica, ou seja, o
analito dos excipientes. Isto simplifica sobremaneira a
operação analítica.
Pantoprazol - Reflectância - Fármaco
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DETERMINAÇÃO DE ÍNDICE DE ACIDEZ EM
BIODIESEL E ÓLEOS
Tiago Elias, Juliana Aparecida Aricetti (PG) e Prof. Dr.
Matthieu Tubino (Orientador), Instituto de Química - IQ,
UNICAMP
Biodiesel é produzido pela reação de transesterificação
de triacilgliceróis com um álcool de cadeia curta na
presença de um catalisador. Nesta reação ocorre a
hidrólise dos ésteres alquílicos de ácidos graxos que
levam a formação de ácidos graxos livres (AGL). A
propriedade que prediz a quantidade de AGL presentes
no biodiesel é o índice de acidez (IA). Biodiesel com
alto IA pode levar a formação de sabão, depósitos e
corrosão no motor. A ANP adota, entre outros, o
método da ABNT NBR 14448 para a determinação do
IA do biodiesel. Neste sentido, este trabalho teve como
objetivo determinar o IA do biodiesel de milho e de
canola aplicando-se dois métodos desenvolvidos a
partir da ABNT NBR 14448 (método potenciométrico) e
AOCS Cd 3d-63 (método titulométrico). Nos métodos já
existentes foram substituídos o solvente por uma
solução de álcool:água 1:1 e a solução titulante por
NaOH 0,02 mol/L, tornando a análises de menor risco
ao analista e ao meio-ambiente, além de reduzir os
custos. Com os resultados obtidos em análises de
óleos e biodieseis de canola e milho, foi possível avaliar
as diferenças entre os métodos podendo avaliar
eficiência de cada um, além de avaliar a
reprodutibilidade dos mesmos.
Índice de acidez - Biodiesel - Potenciométrico
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INTRODUÇÃO À DINÂMICA MOLECULAR DE
ZEÓLITOS
Tatiana Mello da Costa Faro (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Munir Salomão Skaf (Orientador), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
Simulação de dinâmica molecular (MD) é uma técnica
utilizada
para
se
determinar
propriedades
termodinâmicas, estruturais e dinâmicas de um sistema
mecânico-estatístico atômico-molecular. A técnica
consiste em resolver as equações newtonianas de
movimento das partículas para gerar sucessivas
configurações de um sistema (ensemble) no estado
termodinâmico desejado a partir de potenciais de
interação entre os átomos (conhecidos como “campos
de força”). Por meio de simulações de MD, é possível
estudar zeólitos, aluminossilicatos que são formados
por tetraedros de TO4 (com T=Si ou Al) e possuem
cátions trocáveis. Os zeólitos apresentam alta
porosidade e alta área superficial devido aos túneis e
às cavidades regulares presentes em sua estrutura
cristalina; conseqüentemente, os zeólitos são
amplamente usados como peneiras moleculares e
catalisadores, sendo assim materiais de grande
importância tecnológica. Neste projeto, estudamos
faujasitas
sódicas
desidratadas
utilizando
a
aproximação da matriz estática (ou seja, movimentos
vibracionais da estrutura zeolítica não são permitidos).
Por meio das trajetórias obtidas, mapeamos as
posições preferenciais dos cátions Na+, calculamos os
fatores de ocupação para os distintos sítios e
estudamos
as
propriedades
espectroscópicas
(espectros de infra-vermelho longínquo) do sistema.
Zeólitos - Dinâmica molecular - Química teórica
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PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE TUBETES
BIODEGRADÁVEIS DE PHBV/LIGNOSULFONATO
Ana Maria Moretti (Bolsista SAE/UNICAMP), Ana Paula
Lemes e Prof. Dr. Nelson Eduardo Durán Caballero
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP
Nesse trabalho foi desenvolvido um método para a
produção de tubetes biodegradáveis, tendo como
matéria prima um compósito polimérico de poli(3hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) e lignosulfonato, e
realizado o estudo de sua biodegradação para
aplicações na área agrícola. O método de produção dos
tubetes foi realizado em bancada baseando-se no
processo de injeção, largamente utilizado nas indústrias
de embalagens. Os tubetes de PHBV/Lignosulfonato
foram obtidos pela introdução do material fundido em
molde de aço carbono, seguido de resfriamento. A
temperatura da matéria prima, temperatura e tempo de
resfriamento do molde foram otimizadas de modo a
evitar o aparecimento de bolhas, trincas e demais
deformidades nos tubetes produzidos. A biodegradação
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desses tubetes foi estudada através da produção de
CO2 de amostras desse material em solo, com base na
norma ASTM D 5988-03 para a determinação aeróbica
de biodegradação em solo. Os resultados mostraram
uma maior produção de CO2 para as amostras de
PHBV/Lignosulfonato em comparação as amostras de
PHBV puro. Em um período de 70 dias a mineralização
das amostras de PHBV/Lignosulfonato foram em média
24,3%, enquanto para o PHBV esse valor foi de 12,2%,
indicando que o compósito apresentou uma maior
velocidade de biodegradação.
Tubetes - Biodegradação - PhBV
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NANOTUBOS
DE
TITANATO:
ESTUDO
DA
INTERAÇÃO COM AMÔNIA E AMINAS LINEARES E
SONDAGEM DO AMBIENTE QUÍMICO DOS ÍONS
NA+ INTERPAREDES
Felipe Nascimento (Bolsista PIBIC/CNPq), Odair P.
Ferreira e Prof. Dr. Oswaldo Luiz Alves (Orientador),
Instituto de Química - IQ, UNICAMP
Nanotubos de óxido de titânio obtidos através de
tratamento hidrotérmico de TiO2 e NaOH apresentam
paredes múltiplas, do tipo scroll, e possuem estrutura
similar àquela encontrada no titanato lamelar bulk
(Na2Ti3O7). Assim como o TiO2 anatásio, os nanotubos
apresentam-se como semi-condutores de alta absorção
eletrônica na região do ultravioleta. Neste trabalho,
nanotubos de óxido de titânio foram sintetizados
através de tratamento hidrotérmico de TiO2 e NaOH e
modificados por duas maneiras: através de sucessivas
lavagens pós-síntese com água deionizada e soluções
0,1 mol.L-1 de HCl; e através de interações com
soluções etanólicas de amônia e de aminas lineares
durante 24h. Todas as amostras foram caracterizadas
por difratometria de raios-X (DRX), análises térmicas
(TGA e DTA), espectroscopia no infravermelho com
transformada de Fourier (FTIR), microscopia eletrônica
de varredura (SEM) e ressonância magnética nuclear
(RMN) de 23Na. Os resultados obtidos mostram que as
lavagens modificaram quimicamente os nanotubos e
que a organização na região interparedes apresenta
uma dependência da razão Na+/H+. A substituição do
íon Na+ pelo H+ muda não apenas a composição dos
nanotubos, mas também a reatividade e a estabilidade
térmica. O indício de que houve incorporação de
amônia e de aminas lineares na estrutura dos
nanotubos também aponta para o caráter ácido dos
nanotubos com alto teor de H+.
Nanotubos - Titanato - Aminas
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MICROTOMOGRAFIA
DE
RAIOS-X:
UMA
PODEROSA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO
DE MATERIAIS POROSOS
Vitor Lacerda Mauricio (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Oswaldo Luiz Alves (Orientador), Instituto de Química IQ, UNICAMP
A microtomografia é uma técnica não-destrutiva que
reconstrói e modela estruturas de amostras na escala
micrométrica, com resolução e contraste aplicáveis a
vários problemas atuais na área da química de sólidos
e materiais. Tal técnica fornece um mapa preciso da
atenuação de raios-X em uma amostra, independente
da existência de uma subestrutura de diferentes fases
bem definidas. Neste trabalho foram avaliadas as
potencialidades da técnica na análise de amostras
compreendidas na área de materiais porosos, por sua
crescente importância e potencial para aplicação, em
especial na área ambiental. Espumas de vidro
fabricadas a partir de rejeitos industriais foram
analisadas quanto a parâmetros morfológicos, como
porosidade e área superficial, e suas estruturas
reconstruídas em 3-D. Foi estabelecida ainda a
complementaridade da técnica com a microscopia
eletrônica de varredura. Por fim, foi testada a utilização
2+
de íons zinco (Zn ) como agente de contraste para
caracterização de materiais devido ao seu maior
coeficiente de atenuação dos raios-X. Os resultados
mostraram boa precisão dos cálculos morfológicos,
além de apontar a complementaridade com MEV/EDS e
de excelentes resultados na utilização de Zn2+,
comprovando o potencial da técnica de fornecer
abordagens diferenciadas no estudo de materiais.
Microtomografia de raios-X - Materiais porosos - Reconstrução de
imagens 3D
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DESENVOLVIMENTO
DE
METODOLOGIA
ANALÍTICA
PARA
DETERMINAÇÃO
DE
CONCENTRAÇÕES DE LAPACHOL E BETALAPACHONA
PRESENTES
EM
EXTRATOS
SUPERCRÍTICOS DE TABEBUIA AVELLANEDAE
Gabriela Durães Zerbinatti (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Paulo de Tarso Vieira e Rosa (Orientador),
Instituto de Química - IQ, UNICAMP
O lapachol é um composto de origem natural que
apresenta diversas atividades terapêuticas, e pode ser
encontrado em extratos dos cernes do Ipê roxo.
Normalmente, solventes orgânicos são utilizados na
extração do lapachol, e a cromatografia líquida de alta
eficiência é o método analítico utilizado para a
quantificação deste composto. Neste trabalho, foram
estudadas
alternativas
para
os
processos
conevncionais de extração e quantificação, que
apresentassem a redução de resíduos gerados. A
extração do lapachol foi realizada com dióxido de

carbono supercrítico, que permite variar a quantidade e
a qualidade do extrato a partir do controle de pressão e
temperatura, enquanto que a quantificação desses
extratos passou a ser feita por eletroforese capilar, que
demanda menor quantidade de solvente do que a
cromatografia líquida de alta eficiência. Os extratos
obtidos por extração com os solventes clorofórmio,
diclorometano e etanol, além da obtida com dióxido de
carbono supercrítico foram comparados em termos de
quantidade de lapachol extraída e porcentagem de
lapachol presente no extrato. A sensibilidade e tempo
de análise foram utilizados para comparação dos
métodos de quantificação.
Lapachol - Eletroforese capilar - Extração supercrítica
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SÍNTESE QUÍMIO-ENZIMÁTICA DE UM PRECURSOR
DE INIBIDORES DO HIVPR
Bruno
Ricardo
Silva
de
Paula
(Bolsista
SAE/UNICAMP), Dávila de Souza Zampieri (Coorientadora) e Prof. Dr. Paulo José Samenho Moran
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP
Uma abordagem terapêutica de grande importância no
tratamento de pacientes portadores do vírus HIV é a
inibição da enzima HIV protease (HIVPR). O objetivo
deste trabalho é a síntese enantiosseletiva de
intermediários usados na síntese de inibidores de
HIVPR, tendo como etapa chave da rota sintética a
biorredução de compostos carbonílicos pró-quirais para
que se obtenham álcoois com grande excesso
enantiomérico. A síntese do composto submetido à
biorredução foi feita através de uma condensação entre
4-cloroacetoacetato de etila e benzaldeído, obtendo-se
o 2-benzilideno-4-cloroacetoacetato de etila com 97%
de rendimento. Em seguida, este β-cetoéster foi
submetido à biorredução com Saccharomyces
cerevisiae, obtendo-se a haloidrina (2R, 3R)-2-benzil-4cloro-3-hidroxibutanoato de etila. A configuração
absoluta do carbono 3 foi determinada por meio da
derivatização da haloidrina com os dois isômeros do
ácido fenilmetoxiacético (MPA), e a configuração
absoluta do carbono 2 foi determinada com base na
configuração relativa dos carbonos 2 e 3 (syn). Em três
etapas subseqüentes, com 54% de rendimento, obtevese a hidrazida do ácido (2R, 3R)-benzil-4-benziloxi-3hidroxibutanóico, que é precursora de um dos isômeros
da estrutura central de inibidores do HIVPR.
Biorredução - Saccharomyces Cerevisiae - Inibidor HIV protease
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PREPARAÇÃO
ENANTIOSSELETIVA
DE
HALOIDRINAS VIA BIORREDUÇÃO DE DERIVADOS
HALOGENADOS DE &#61537;-METILENO CETONAS
E APLICAÇÃO NA SÍNTESE DE PRODUTOS
NATURAIS
João Carlos de Almeida (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Paulo José Samenho Moran (Orientador),
Instituto de Química - IQ, UNICAMP
As estruturas de alfa-metilenocetonas e os álcoois
resultantes de sua redução estão presentes em uma
variedade de compostos, dentre os quais podem ser
destacados medicamentos e feromônios.
Há um
grande interesse da indústria farmacêutica neste tipo de
composto, devido à presença de centros próestereogênicos que podem ser convertidos em
produtos com excesso enantiomérico. Este trabalho
tem como finalidade a síntese da 3-benzil-1-cloro-3buten-2-ona (1) a partir do 4-cloroacetoacetato de etila
(2). Os procedimentos sugeridos inicialmente para a
obtenção de 1 foram: primeiro, a partir da reação de 2
com cloreto de benzila (3) em tolueno e refluxo;
segundo, 2 e 3 em acetona e presença de iodeto de
sódio em refluxo. No entanto essas reações não se
mostraram favoráveis devido a um grande número de
produtos secundários na reação. Outro procedimento
para a síntese foi a partir de uma reação entre 2 e
benzaldeído, obtendo-se primeiramente o 4-cloro-2estireno-3-oxo-butanoato de etila, seguida de uma
redução com boroidreto de sódio para a obtenção do
álcool alílico correspondente e logo após uma
hidrogenação catalítica, H2, Pd/C. A passagem pelo
álcool é necessária devido à desalogenação na
hidrogenação catalítica direta da cetona, fato que não é
observado com o álcool. Etapas de oxidação, reação de
Mannich e hidrólise ácida completam a síntese da 3benzil-1-cloro-3-buten-2-ona
que,
posteriormente,
sofrerá biorredução com Saccharomyces cerevisiae.
Biotransformação - Biocatálise - Haloidrinas
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SÍNTESE DE ISOCOPALANOS ISOLADOS DE
NUDIBRÂNQUIOS
Bruna Medici Amorim Bonon (Bolsista PIBIC/CNPq),
Adriano Lopes Romero e Prof. Dr. Paulo Mitsuo
Imamura (Orientador), Instituto de Química - IQ,
UNICAMP
Os terpenos constituem a maior classe de produtos
naturais e sua diversidade estrutural tem sido um objeto
de estudo e desafio para os químicos sintéticos.
Terpenos da classe isocopalanos isolados de
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nudibrânquios são usados por esses organismos como
defesa química. Além disso, esses compostos possuem
outras atividades biológicas importantes como a
ativação da proteína quinase C. Este projeto teve como
objetivo a síntese de um destes derivados, um
diacetato de isocopalano, a partir do ácido copálico
isolado no óleo-resina de copaíba. A principal etapa na
rota sintética proposta foi a reação de diidroxilação em
cis do isocopalenol, que poderia ser feita por métodos
convencionais utilizando OsO4 e KMnO4. Contudo, o
intuito deste projeto foi a aplicação da reação de
Woodward para obtenção de diol cis, pela face mais
impedida do sistema olefínico. Para encontrar a melhor
condição de reação utilizou-se alguns modelos como o
ácido catívico, o limoneno, o cicloexeno, o cativato de
metila, o isocopalato de metila e o isocopalenol. Foram
testadas várias condições de reação como: iodoacetilação convencional e hidroxilação na presença de
acetato de amônio/H+ e, hidroxilação utilizando I2 / KIO3
/ H+. Após um período de estudo, não se observou a
formação do produto de diidroxilação em cis, tanto com
os modelos e com o isocopalenol o que nos mostra a
necessidade de uma investigação mais detalhada.
Isocopalanos - Síntese - Nudibrânquios
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SÍNTESE DE DERIVADOS PERÓXIDOS DO ÁCIDO
ÓZICO PARA AVALIAÇÃO COMO ANTIMALÁRICO
Jaqueline Sanchez Ronque (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Paulo Mitsuo Imamura (Orientador), Instituto
de Química - IQ, UNICAMP
Recentemente alguns grupos de pesquisas sintetizaram
alguns derivados peróxidos que estão sendo
considerados candidatos em potencial para uso no
combate à malária. Assim, há um grande interesse de
propostas para síntese de novos derivados contendo
peróxido a fim de encontrar um composto com melhor
potencial farmacológico. Neste trabalho, a partir do
ácido ózico, diterpeno isolado da resina de Hymenaea
courbaril var. altíssima, realizou-se a semi-síntese de
derivados peróxidos. Inicialmente foi feito o isolamento
e purificação do ácido ózico por cromatografia em
coluna. Posteriormente, os derivados foram preparados
através de uma reação principal, a reação de fotooxigenação, no qual foram avaliadas as condições para
um melhor rendimento da reação. Os compostos
sintetizados, assim como o ácido ózico, foram
1
13
caracterizados por RMN H, RMN C, IV, determinação
da rotação ótica e ponto de fusão. Dois derivados
peróxidos
sintetizados
já
caracterizados,
um
endoperóxido e um produto de redução do
endoperóxido, foram enviados para a Fundação
FIOCRUZ (MG) para realização de teste como
antimalárico. Portanto, a viabilidade de síntese de
derivados peróxidos a partir do ácido ózico foi
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confirmada e outros derivados podem ser sintetizados
de forma semelhante para avaliação biológica.
Ácido ózico - Peróxido - Antimalárico
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BIOATIVIDADE DE DERIVADOS HOMÓLOGOS DO
ÁCIDO SALICÍLICO SOBRE O METABOLISMO
AERÓBICO DA SACCHAROMYCES CEREVISIAE –
UM ESTUDO CALORIMÉTRICO
Juliana Nakasone (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Pedro Luiz Onófrio Volpe (Orientador), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
O calor produzido por organismos vivos pode ser
investigado e monitorado em tempo real utilizando-se a
calorimetria isotérmica de fluxo. Com o advento de
calorímetros bastante sensíveis, os microcalorímetros
isotérmicos de condução de calor, é possível o estudo
em tempo real dos processos metabólicos de sistemas
microbianos, os quais produzem apenas pequenas
quantidades de calor. Apesar de apresentar uma série
de vantagens sobre outras técnicas, tais como a
rapidez de obtenção e reprodutibilidade das medidas,
utilização de pequenas quantidades de material e a
facilidade de se relacionar os resultados à biomassa ou
taxas metabólicas, a calorimetria é um método nãoespecífico. Ou seja, ela é capaz de medir o efeito de
compostos sobre o metabolismo do organismo em
estudo como um todo, mas não nos permite inferir seu
mecanismo de ação. Neste trabalho, investigou-se por
meio de medidas calorimétricas a resposta biológica
produzida durante o metabolismo aeróbico da S.
cerevisiae sob os efeitos do ácido acetilsalicílico e seus
derivados
homólogos
(ácido
propionilsalicílico,
butanoilsalicílico e valerilsalicílico). Estudaram-se os
efeitos desses compostos em várias concentrações,
além da influência da hidrofobicidade (tamanho da
cadeia carbônica) sobre resposta térmica do
metabolismo de respiração da levedura.
Calorimetria - Bioatividade - Séries homólogas

E0564

ESTUDO CALORIMÉTRICO DO EFEITO DA ADIÇÃO
DE
DERIVADOS
HOMÓLOGOS
DE
SAIS
QUARTENÁRIOS
DE
AMÔNIO
SOBRE
A
RESPIRAÇÃO DA SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Rafaela Rodrigues Gonçalves (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Pedro Luiz Onófrio Volpe (Orientador), Instituto
de Química - IQ, UNICAMP
A levedura Saccharomyces cerevisiae (fermento de
panificação) é taxonômicamente definida como
pertencente ao Reino Fungi.Os fungos constituem uma
espécie de microorganismos de grande importância
para a indústria de fermentação e biotecnologia. O calor
produzido por essa levedura durante o ciclo de vida,

devido ao seu próprio metabolismo, foi investigado e
monitorado em tempo real utilizando-se a técnica da
microcalorimetria de fluxo.Com este trabalho adquiriuse novas informações a respeito do possível
desacoplamento
da
cadeia
respiratória
da
Saccharomyces cerevisiae, pela adição dos derivados
homólogos de sais quartenários de amônio (SQA). A
microcalorimetria de fluxo permite que se conheça o
perfil da respiração da levedura sobre o efeito destes
compostos,possibilitando
o
conhecimento
da
contribuição dos grupos hidrofóbicos na bioatividade
dessa série homóloga de compostos. A Resposta
Calorimétrica, a qual esta relacionada com a Resposta
Biológica, é medida nos termogramas ou curvas
potência – tempo. Os dados de correlação dos sais em
função da Resposta Calorimétrica são utilizados para
conhecer a bioatividade destes compostos (SQA).
Calorimetria - Bioatividade - Séries homólogas
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ESTUDOS
SOBRE
A
DESATIVAÇÃO
E
CARACTERIZAÇÃO
DE
CATALISADOR
INDUSTRIAL UTILIZADO NA HIDROFORMILAÇÃO
DE OLEFINAS (RH/TPP)
Adriana Rink (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra.
Regina Buffon (Orientadora), Instituto de Química - IQ,
UNICAMP
A hidroformilação de olefinas é um processo industrial
de extrema importância usado na obtenção de
aldeídos. Atualmente, os catalisadores empregados em
tal reação atuam em fase homogênea, e consistem em
complexos de Ródio e Fosfinas. Ao longo do processo,
tais catalisadores sofrem desativação, cujas causas
mais prováveis são a degradação dos ligantes
fosforados ou o envenenamento do catalisador através
da formação de complexos altamente estáveis.
Contudo, tanto o processo de desativação, como a
forma do catalisador em seu estado inativo são ainda
desconhecidos, o que impossibilita o estabelecimento
de rotas de recuperação para o catalisador, as quais
são apresentam grande interesse econômico e
acadêmico. Nesse trabalho será efetuada a análise do
catalisador de Rh/TPP usado no processo industrial de
hidroformilação de olefinas da empresa Eleikeroz,
visando a caracterização das espécies de ródio
presentes no catalisador inativo. Será feita a aplicação
tanto de técnicas já conhecidas de separação via CCD,
abertura de amostra e quantificação de Rh por ICP
(cujas análises preliminares indicam que o ródio
concentra-se principalmente na fase polar da amostra),
como de técnicas de especiação de Rh via Eletroforese
Capilar a serem desenvolvidas. Tal estudo, envolvendo,
possibilitará uma melhor compreensão do processo de
desativação e permitirá o desenvolvimento de
estratégias de reativação do catalisador.
Catálise - Ródio - Hidroformilação
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UTILIZAÇÃO DE COMPLEXOS HETEROGÊNEOS DE
PALÁDIO COM UNIDADE DE CICLOFOSFAZENO
EM REAÇÕES DE ACOPLAMENTO C-C DE STILLE
Ítalo Rogério de Jesus (Bolsista PIBIC/CNPq), Sabrina
G. dos Santos, Cíntia A. Sato, Vanderlei I. de Paula e
Profa. Dra. Regina Buffon (Orientadora), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
A Química contemporânea busca sintetizar produtos
cada vez mais complexos empregando processos cada
vez mais simples. A catálise utilizando metais de
transição para reações de acoplamento entre carbonos
revolucionou a síntese de novos produtos, pois estas
rotas sintéticas geralmente são rápidas e com bons
rendimentos. Um exemplo deste tipo de reação é a
reação de Stille, que utiliza um alceno halogenado e um
organometálico de estanho e é catalisada por
complexos de paládio. Estes catalisadores são
geralmente caros, e a imobilização destes é muito
importante do ponto de vista econômico. Um
catalisador homogêneo de paládio com um ligante
ciclofosfazeno hexasubstituído com fosfinas, à
temperatura de 100ºC em 4h apresenta TON de 4340
para esta reação. Já um catalisador análogo ancorado
em matriz de sílica, possui TON de 1400. Novos
estudos estão sendo feitos com catalisadores similares
ao catalisador em fase heterogênea preparado, visando
à obtenção de compostos com maior atividade
catalítica.
Catálise - Paládio - Ciclofosfazeno
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UTILIZAÇÃO DE COMPLEXOS DE PALÁDIO EM
REAÇÕES
DE
ACOPLAMENTO
C-C
HETEROGÊNEAS:
Sabrina Gracia dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq), Ítalo
Rogério de Jeus e Profa. Dra. Regina Buffon
(Orientadora), Instituto de Química - IQ, UNICAMP
Catalisadores
heterogêneos
são
importantes
industrialmente por que não se dissolvem no meio
reacional, de modo que sua recuperação após uma
determinada reação é facilitada. O objetivo deste
trabalho é a síntese de um ligante ciclofosfazeno
tetrasubstituído com grupos fosfina para a utilização do
mesmo em catalisadores heterogêneos de paládio, e
posterior utilização na reação de Sonogashira. A
síntese do ligante foi efetuada utilizando-se
ciclofosfazeno e 4-hidroxifenil-difenilfosfina, e o produto
obtido na reação foi analisado por RMN 31P. Através
do espectro obtido pode-se concluir que havia
ciclofosfazenos tetra e penta substituídos no produto,
sendo o tetra em maior quantidade do que o penta.
Para a separação desses dois produtos e obtenção do
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tetra substituído puro, realizou-se uma coluna
cromatográfica com sílica gel como a fase estacionária
e uma fase móvel de diclorometano/hexano, cuja
proporção desses dois solventes para uma otimização
da separação dos produtos ainda está sendo testada.
Catálise - Paládio - Acoplamento C-C
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INTERAÇÃO TRANSANULAR ENTRE O GRUPO
CARBONILA E O ÁTOMO DE NITROGÊNIO NO
ESTADO FUNDAMENTAL E IV E CÁLCULOS
TEÓRICOS
Gabriela Fantinato Pereira (Bolsista IC CNPq),
Francisco Paulo dos Santos e Prof. Dr. Roberto Rittner
Neto (Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP
O estudo de interações transanulares no estado
fundamental, entre a carbonila e o nitrogênio
diametralmente opostos é um problema clássico em
Química Orgânica, tendo sido abordado em inúmeras
publicações. O presente trabalho relata um primeiro
estudo dessas interações através de cálculos teóricos
em em aminocetonas e aminoaciloínas cíclicas. Para
obtenção de dados experimentais está sendo realizada
a síntese de um composto modelo, 1-isopropil-1-azaciclononan-5-ol-6-ona, partindo-se da -butirolactona
para gerar o 4-hidroxibutirato de etila, seguida da
substituição do grupo hidroxila por iodo para formar o 4iodobutirato de etila. Este com isopropilamina dará
origem ao , ´-isopropilimino-bis-butirato de dietlia, o
qual por reação intramolecular fornecerá o 1-isopropil1-azaciclononan-5-ol-6-ona. A síntese se encontra em
andamento. Paralelamente, estão sendo realizados
cálculos teóricos para o composto modelo e para os
demais compostos, utilizando o programa GAUSSIAN
03 em nível B3LYP, empregando o conjunto de bases
aug-cc-pVDZ. Os cálculos de freqüência da carbonila
apresentaram um menor valor para os compostos nos
quais os substituintes ligados ao nitrogênio eram
menores, no caso da aminocetona de 7 membros,
indicando uma maior interação transanular, em
concordância com os dados experimentais da literatura.
RMN - Cálculos teóricos - Análise conformacional
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O USO DO MÉTODO MONTE CARLO QUÂNTICO DE
DIFUSÃO NO CÁLCULO DE ENERGIAS DE
IONIZAÇÃO DE VALÊNCIA E CAMADA INTERNA
PARA MOLÉCULAS SIMPLES
Leandro de Abreu (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Rogério Custodio (Orientador), Instituto de Química IQ, UNICAMP
Este projeto corresponde a uma etapa de avaliação
sistemática do uso do método Monte Carlo Quântico.
Pretendeu-se considerar o estudo das energias
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eletrônicas e de ionização vertical (de valência e
internas) de hidretos diatômicos no estado fundamental
contendo elementos do segundo período da tabela
periódica, analisando-se a capacidade das simulações
corrigirem efeitos de correlação eletrônica, incluindo-se
ou não fatores de correlação explícitos. A partir dos
resultados obtidos, verificou-se ser possível obter, para
as moléculas neutras, energias eletrônicas com uma
taxa elevada de recuperação da energia de correlação
eletrônica. Um exemplo disto foi o resultado obtido para
LiH
(EelDMCQ:
-8,071hartrees;
Eelexperimental:
8,0703hartrees). Os valores de energias de ionização
calculados, em geral, concordaram com valores
encontrados na literatura e na maioria dos casos,
utilizando-se o método DMCQ, obteve-se um erro
percentual relativo menor que 4%. Porém, é necessário
utilizar alguma alternativa para melhorar a descrição de
alguns íons, principalmente relativos às moléculas NH e
OH que chegaram a apresentar erros percentuais
relativos maiores que 10%. Um exemplo disto foi a
energia de ionização obtida para a molécula OH na
formação do íon OH+12223211()11() (EIDMCQ:
14,285eV; EIexperimental: 16,64eV). Uma possibilidade é o
uso da matriz densidade ao invés do uso de
determinantes de Slater. Outra possibilidade é o uso de
funções de onda multiconfiguracionais. Cálculos nesse
sentido estão sendo realizados.
Monte Carlo de Difusão - Energia de ionização - Elétrons Iiternos
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SÍNTESE DE ANÁLOGOS HETEROCÍCLICOS DA
GONIOTALAMINA
Lucas Meneses Lira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Ronaldo Aloise Pilli (Orientador), Instituto de Química IQ, UNICAMP
O projeto tem como objetivo preparar análogos
heterocíclicos da goniotalamina em suas duas formas
enantioméricas visando à avaliação futura da atividade
citotóxica contra linhagens de células tumorais,
contribuindo assim para um melhor entendimento da
relação estrutura-atividade biológica dessa classe de
compostos.A síntese proposta iniciou-se com a redução
do éster 2-metil-1,3-tiazol-4-carboxilato de etila,
preparado em rendimento quantitativo a partir da
reação entre tioacetamida e bromopiruvato de etila,
com DIBAL-H obtendo-se o aldeído correspondente,
que foi homo-logado usando-se cloreto de (formilmetil)trifenilfosfônio e trietilamina. Reação de alilação com
aliltributilestanho e BF3˙OEt2 forneceu o álcool
homoalílico em sua forma racêmica, o qual foi
submetido a uma reação de esterificação usando-se
cloreto de acriloíla e trietilamina, obtendo-se o éster
correspondente em 19% de rendimento após as quatro
etapas acima. Reação de metátese de olefinas para
fechamento de anel forneceu a di-hidropiranona
desejada. O projeto continua em andamento no sentido

de obter a di-hidropiranona já preparada tanto em sua
forma
racêmica
como
em
sua
forma
enantiomericamente
enriquecida
para
posterior
avaliação de atividade biológica.
Goniotalamina - Síntese assimétrica - Análogos heterocíclicos
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SÍNTESE
E
AVALIAÇÃO
BIOLÓGICA
DE
DERIVADOS
FOSFORILADOS
DE
DIHIDROPIRANONAS
Renan Barroso Ferreira (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Ronaldo Aloise Pilli (Orientador), Instituto de Química IQ, UNICAMP
Anéis lactônicos insaturados estão presentes em vários
compostos que apresentam atividade citotóxica contra
diversas linhagens de células tumorais, como a
goniotalamina e a fostriecina que encontram-se em
estudo em nosso laboratório. No
âmbito
deste
projeto, foram sintetizados várias di-hidro-2H-piranonas
em
formas
racêmica
e
enantiomericamente
enriquecidas, contendo uma cadeia lateral hidroxilada
de tamanho variável em C-6. Derivados fosforilados das
lactonas preparadas também serão investigados
através de estudos de inibição de fosfatases via
transdução de sinal e de atividade citotóxica frente a
diversas linhagens de células tumorais. Os resultados
de atividade biológica permitirão avaliar a importância
dos elementos estruturais acima para atividade
citotóxica e de inibição de fosfatases contribuindo para
o desenho de novos análogos simplificados de produtos
naturais.
Dihidropiranonas - Síntese - Atividade biológica

E0572

DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS
ANALÍTICAS
UTILIZANDO
MÉTODOS
PARA
CALIBRAÇÃO DE SEGUNDA ORDEM
Marcos Fernando Franco (Bolsista IC CNPq) e Prof. Dr.
Ronei Jesus Poppi (Orientador), Instituto de Química IQ, UNICAMP
Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia de
análise prática e reprodutível para determinação
simultânea de ácido acetilsalicílico (AAS) a ácido
ascórbico (AA) em medicamentos. Para isso foi
utilizado um sistema de análise por injeção em fluxo
(FIA) com geração de um gradiente de pH e calibração
multivariada de segunda ordem baseada no método
PARAFAC. Foi montado um sistema FIA capaz de
gerar um gradiente de pH no qual estão contidos os
pKa’s dos fármacos estudados. Para a construção
deste sistema foram utilizadas 3 válvulas solenóides de
três vias, uma bomba peristáltica, tubos de Tygon e
politetrafluoroetileno (PTFE), junções e reator de
acrílico, além de um agitador magnético comum. A
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saída do sistema foi acoplada a uma célula de fluxo
para monitoramento espectrofotométrico na faixa de
190 a 330 nm por um equipamento HP 8452 equipado
com detector de arranjo de diodos. A utilização do
PARAFAC com cinco fatores conseguiu captar o
aparecimento do efeito Schilierien que foi separado da
contribuição espectral das formas não protonadas e
protonadas dos ácidos estudados. Erros abaixo de 5%
foram obtidos, mostrando assim que o método proposto
pode ser utilizado na determinação simultânea de ácido
acetilsalicílico e ácido ascórbico.
Quimiometria - Calibração - Análise de fármacos

E0573

PRÉ-CONCENTRAÇÃO E DETERMINAÇÃO ON-LINE
DE
ZINCO
COM
ZINCON
USANDO
ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICAESTUDO DE INTERFERENTES
Rafaella Regina Alves Peixoto (Bolsista IC CNPq) e
Profa. Dra. Solange Cadore (Orientadora), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
O Zn é um elemento metálico que possui fundamental
importância no crescimento e desenvolvimento de
diversos organismos vivos, mostrando a importância do
desenvolvimento de métodos analíticos para a sua
quantificação. Um sistema FI-FAAS foi proposto para a
pré-concentração on-line do Zn, o qual foi extraído
utilizando-se Extração em Fase Sólida (SPE) utilizando
uma mini-coluna de pré-concentração acoplada ao
injetor do sistema FI. A mini-coluna de vidro foi
preenchida com a resina Dowex 1X8, cuja superfície foi
modificada com o reagente quelante Zincon, que forma
um complexo estável com o zinco nas condições
utilizadas. No entanto, sabe-se que o Zincon também
reage com outros elementos metálicos como Cu, Ni,
Co, Ca, entre outros. Baseando-se nisto, é importante
investigar a possível interferência destes elementos
sobre a pré-concentração do Zn. Para tal, foram
estudados os efeitos de interferência dos íons Cu, Ni,
Co, Mn, Fe, Na, Ca, K e P em excesso com relação à
concentração de Zn. Os resultados mostraram que
nenhum destes elementos causou interferência
significativa sobre o sinal analítico do Zn nas
concentrações estudadas, o que possibilita a aplicação
do método proposto para a determinação de Zn em
amostras onde este é encontrado em baixos níveis de
concentração.
Zinco - Pré-concentração - Faas

E0574

DETERMINAÇÃO DE MINERAIS EM SORO DE LEITE
Sara Raquel Santos Tavares (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Solange Cadore (Orientadora), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
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O soro de leite é um sub-produto da produção de queijo
que representa 85-95% do volume do leite e retém 55%
dos nutrientes do mesmo. Devido ao seu reconhecido
valor nutritivo, ele tem sido aplicado em diversas áreas,
principalmente na alimentícia. O estudo da composição
inorgânica do soro do leite permite a determinação de
algumas espécies metálicas que
possuem
propriedades
nutricionais
e
outras
espécies
possivelmente tóxicas . A composição dos diversos
tipos de soro varia consideravelmente com a origem do
leite e com o processo utilizado na fabricação do queijo.
A técnica utilizada para a determinação dos elementos
inorgânicos no soro de leite é a Espectrometria de
Emissão Óptica em Plasma de Argônio com
Acoplamento Indutivo (ICP OES) , que permite uma
determinação multielementar e simultânea de espécies
metálicas. Porém para a introdução direta da amostra
no equipamento é necessário o estudo de vários
parâmetros, tais como : tipo de visão do detector (axial
ou radial), uso de padrão interno, e escolha do
comprimento de onda adequado para cada elemento.
Os resultados mostraram que com uma diluição de 40%
da amostra de soro de leite as recuperações não foram
quantitativas utilizando-se Y como padrão interno,
enquanto que nas amostras sem Y as recuperações
tiveram um resultado de recuperação melhores.
Soro de leite - ICP OES - Minerais

E0575

DETERMINAÇÃO DE MINERAIS EM MEL POR GF
AAS APÓS TRATAMENTO DA AMOSTRA COM
FOTÓLISE OXIDATIVA
Taise Suéllen de Castro (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Solange Cadore (Orientadora), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
A composição química do mel de abelhas é,
essencialmente,
uma
mistura
complexa
de
carboidratos, água e minerais. Os constituintes
considerados essenciais à dieta humana podem estar
presentes no mel em concentrações tais que podem
classificá-lo como um fonte rica ou boa de
determinados minerais e, a quantificação de metais de
transição podem assinalar possíveis contaminações ou
poluição ambiental. A proposta deste trabalho foi
desenvolver um método para determinação de Zn e Ni
em amostras de mel por Espectrometria de Absorção
Atômica com Forno de Grafite (GF AAS), após o seu
tratamento por fotólise oxidativa, utilizando um reator
Lab- Made, cujos parâmetros (potência da lâmpada e
tempo de irradiação da amostra) foram previamente
otimizados. Por se tratar de uma técnica
monoelementar, o programa de aquecimento do forno
de grafite, incluindo o tempo e a temperatura de pirólise
e de atomização, bem como o uso de diferentes
modificadores químicos, foram cuidadosamente
selecionados, de acordo com o analito, para garantir a
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reprodutibilidade das medidas e diminuir a absorção de
fundo (absorção não-seletiva).
Mel - Gf Aas - Fotólise oxidativa

E0576

DETERMINAÇÃO DE PARABENOS E BRONOPOL
EM PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, USANDO A
CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA
Leticia Maria da Silva Cruz (Bolsista PIBIC/CNPq),
Isarita Martins , Larissa de Souza Canaes e Profa. Dra.
Susanne Rath (Orientadora), Instituto de Química - IQ,
UNICAMP
Estudos recentes têm demonstrado que os parabenos,
utilizados
como
conservantes,
apresentam
propriedades estrogênicas, o que tem levado a
questionamentos quanto à sua segurança na sua
utilização. Assim, este trabalho teve como objetivo
validar método usando cromatografia líquida de alta
eficiência com detecção por arranjo de diodos, para a
determinação de metil-, etil- e propilparabeno, em
amostras de xampus. Benzilparabeno foi usado como
padrão interno. A extração dos parabenos da amostra
foi realizada por extração em fase sólida, usando
cartuchos C18. A separação foi realizada em coluna
Waters XTerra® RP8 (200 x 4,6 mm; 5 μm), fase móvel
constituída de H2O/ ACN, com gradiente de eluição, na
vazão de 1 mL/ min. Os resultados da validação foram
satisfatórios, para os parâmetros: faixa linear (0,125% a
0,625 % m/m), linearidade (r > 0,99), exatidão (de 98,5
a 101,4%), precisão intra-ensaio (< 2,3%) e precisão
inter-ensaio (< 3,5%). Foram analisadas 10 amostras
de xampu e foi verificado que todas estavam em
conformidade com os valores preconizados pela
ANVISA (teor para parabenos totais ≤ 0,8% m/m).
Conservantes - Cosméticos - Cromatografia líquida

E0577

ESTUDO
DO
EQUILÍBRIO
DE
FASES
E
CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DE SISTEMAS
CONTENDO SAL-COMPLEXO (POLIÂNION + ÍON
SURFATANTE), ÁGUA E ÁLCOOIS
Daniel Rege Catini (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Watson Loh (Orientador), Instituto de Química - IQ,
UNICAMP
Polieletrólitos são conhecidos por se associarem
fortemente a surfatantes iônicos, levando a uma
separação das fases concentrada e diluída. Aplicações
de sistemas que utilizam dessa propriedade são
diversas e recentemente, tem sido grande o interesse
não apenas nas estruturas formadas dessa interação,
mas ainda, nos parâmetros que podem controlá-la.
Neste trabalho, fases lamelares coexistentes foram
estudadas em sistemas ternários formados por

poliacrilato de hexadeciltrimetilamônio (C16TAPAY, Y =
30 ou 6000), álcoois (1-dodecanol ou 1-tetradecanol) e
água. Aproximadamente no centro do diagrama
formado em sistemas com dodecanol, ocorreu uma
segunda fase birrefringente em equilíbrio com a fase
lamelar. Através de espalhamento de raios-X a baixo
ângulo (SAXS) viu-se que também era formada por
bicamadas
planares
(agregados
lamelares).
Calorimetria diferencial de varredura (DSC) foi usada
para se determinar a temperatura da transição de fases
lamelares alfa e beta. A diferença entre elas está
relacionada com a ordenação a curtas distâncias das
cadeias de surfatante e de álcool. Com este trabalho,
pretende-se examinar o efeito da mudança da cadeia
carbônica do álcool na estruturação da fase lamelar.
Resultados obtidos com tetradecanol ainda estão sendo
analisados.
Fase lamelar - Cristal-líquido - Coexistência de fases

E0578

ESTUDO CALORIMÉTRICO DA INTERAÇÃO DE
SURFATANTES COM POLÍMEROS: ESTUDOS COM
SURFATANTES ZWITTERIÔNICOS
Laura Bissoli de Mello (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Watson Loh (Orientador), Instituto de Química - IQ,
UNICAMP
Surfatantes, ou tensoativos, são substâncias anfifílicas
que possuem em sua estrutura uma cadeia carbônica
apolar (hidrofóbica ou lipofílica) e uma porção polar
(hidrofílica). A porção polar deste pode ser iônico, nãoiônico, ou anfótero, esse último apresentando uma
carga positiva e negativa de mesma intensidade,
chamado de zwitteriônico. Essas substâncias têm a
capacidade de interagir tanto com compostos polares
quanto apolares, formando micelas. No presente
estudo, foi
investigada a interação do surfatante
zwitteriônico
com
polímeros,
além
de
seu
comportamento termodinâmico em água a diversas
temperaturas, variando-se também o tamanho da
cadeia carbônica. O método utilizado para tais fins foi a
titulação calorimétrica isotérmica (ITC), que fornece o
comportamento entálpico do sistema como um todo. O
tratamento dos dados e cálculos foram realizados com
o auxílio do software Origin®, segundo equações
retiradas da literatura. Constatou-se que, como
esperado, os surfatantes zwitteriônicos têm um
comportamento
semelhante
aos
não-iônicos,
apresentando, por exemplo, uma variação linear das
constantes termodinâmicas (T∆S e ∆G), com o
aumento da temperatura. Além disso, não foi observada
uma interação significativa entre tais tensoativos e
polímeros.
Calorimetria - Surfactante - Micelas
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E0579

PREPARAÇÃO
E
PROPRIEDADES
FÍSICOQUÍMICAS DE UM SURFATANTE CATANIÔNICO
CONTENDO DODECILSULFATO E ÓXIDO DE
DODECILAMÔNIO
Márcio Henrique Nogueira Navega (Bolsista IC CNPq),
André Conde da Silva e Prof. Dr. Watson Loh
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP
As soluções aquosas de óxidos de amina e tensoativos
aniônicos, tal como o SDS, apresentam fortes
interações que são exploradas em suas aplicações, em
especial para produtos de limpeza e na formulação de
emulsões. Estas misturas apresentam forte desvio do
modelo ideal com valores bastante negativos de
parâmetros b. Estes valores negativos indicam redução
das atividades de ambos os surfactantes na solução
aquosa, porém sem redução significativa das
propriedades de superfície da mistura. Do ponto de
vista prático estas sinergias são aproveitadas para
obtenção de compostos com destacadas propriedades
tensoativas (espuma, detergência, etc), e redução
significativa do potencial de irritação da pele
relacionada à atividade de tensoativos monoméricos
em solução. Compostos catiônicos associam-se com os
tensoativos aniônicos e geram compostos de
associação do tipo cataniônico de alta estabilidade. A
motivação para este trabalho decorre em isolar o
composto cataniônico do óxido de dodecildimetilamina
e dodecilsulfato de sódio, e estudar suas propriedades
visando correlacionar com as observações de
aplicação. Preparou-se um novo composto que
apresentou
pequena
solubilidade
em
água
representando uma potente alternativa emulsificante de
água em óleo com baixíssima irritabilidade e toxidez
devido sua insolubilidade.
Surfatante cataniônico - Óxido de amina - SDS

Núcleo Interdisciplinar de Comunicação
Sonora
E0580

WEBVOX: UM AMBIENTE INTERATIVO APLICADO
À SONIFICAÇÃO DE TRAJETÓRIAS ROBÓTICAS
PELA WEB
Gustavo Solaira Medeiros de Paula (Bolsista FAPESP),
Eliane G. Guimarães e Profa. Dra. Artemis Maria
Francelin Sanches Moroni (Orientadora), Núcleo
Interdisciplinar de Comunicação Sonora - NICS,
UNICAMP
Este desenvolvimento é parte do projeto AURAL, um
ambiente computacional para controlar a interação de
informação sonora, visual e robótica. Em síntese, o
192

processo culmina com a criação de trajetórias para
robôs móveis que se integram com o controle visual e
sonoro. Os objetivos deste desenvolvimento são a
inserção do robô Pioneer P3-DX no ambiente, através
do desenvolvimento de um módulo de controle de
trajetórias, e a disponibilização do ambiente para uso
através da internet, utilizando a infra-estrutura fornecida
pelo projeto REAL desenvolvida na FEEC/UNICAMP e
DRVC/CTI.
A pesquisa produziu um módulo de
controle geral para robôs móveis que poderá ser
adaptado e estendido para outros usos além do escopo
deste projeto. A arquitetura desenvolvida para o
sistema WebVOX e as etapas de seu desenvolvimento
também constituem técnicas que poderão ser
estudadas e aplicadas em outros projetos com
características similares.
Robótica - Web Labs - Controle de trajetórias

Universidade Federal de São Paulo
E0581

EMPREGO DE NANOTUBOS DE TIO2 NA
DEGRADAÇÃO FOTOCATALÍTICA DO CORANTE
REATIVO AZUL 4
Camila Pedrosa Ferreira (Bolsista FAPESP) e Profa.
Dra. Christiane de Arruda Rodrigues (Orientadora),
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP,
UNIFESP
A tecnologia de Processos Oxidativos Avançados
(POA) tem se mostrado um método eficiente no
tratamento de águas e efluentes industriais. Dentre os
tipos de POA, destaca-se a fotocatálise heterogênea
(FH), que envolve a formação de radical hidroxila (OH)
a partir da irradiação UV em um fotocatalisador,
geralmente um semicondutor do tipo TiO2. Visando
aumentar a eficiência da FH na degradação de
corantes reativos, este trabalho apresenta o uso de
nanoestruturas de TiO2, obtidas via anodização
eletroquímica para degradação do corante reativo azul
4. Inicialmente investigou-a variação do diâmetro
interno e externo dos nanotubos com relação aos
fatores: concentração de HF e agitação do eletrótilo, a
distância entre catodo (Pt) e anodo (Ti), e o tempo de
anodização. Estes ensaios foram realizados em uma
cela de acrílico, sob potencial constante de 20V. Foi
feito um planejamento fatorial 24 e os efeitos ajustados
segundo uma equação que relaciona as variáveis e
suas interações. Nanotubos com diâmetro interno de
aproximadamente 50 e 100 nm foram submetidos ao
recozimento, para obtenção de uma fase cristalina com
elevada atividade fotocatalítica, a anatase, cuja
presença pôde ser detectada através da análise de
DRX. Nos ensaios de degradação do corante
monitorou-se sua descoloração e o teor de carbono
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orgânico total (COT), que apresentou uma remoção em
torno de 35%.
Nanotubos de TiO2 - Fotocatálise heterogênea - Processos oxidativos
avançados
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Faculdade de Ciências Médicas
H0582

SOCIABILIDADE MODERNA, DINÂMICA FAMILIAR E
DIFICULDADES DE DESENVOLVIMENTO
Mariana Miranda Fumelli Monti (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Adriana Lia Friszman de Laplane
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
O projeto buscou realizar um levantamento das
dinâmicas familiares de crianças com alterações no
desenvolvimento e na sociabilidade, visando a
compreensão das relações entre esses fatores. O
objetivo foi conhecer essas práticas do cotidiano das
famílias no que se refere à educação, permissividade e
comportamento social e de que maneira elas interferem
no desenvolvimento da criança. Os sujeitos escolhidos
para a pesquisa freqüentam o CEPRE/FCM/UNICAMP
e participam de atendimentos na área da linguagem e
desenvolvimento. Os dados foram obtidos através de
entrevistas semi-estruturadas realizadas com a família,
que foram gravadas e transcritas para análise dos
dados. Foi realizado um levantamento bibliográfico
sobre a história da família ao longo dos anos e sobre as
mudanças no papel da criança, na educação e sobre a
sociabilidade moderna. Alguns dos resultados obtidos
na pesquisa: a restrição da família a atividades de lazer
e de convívio social, dificuldades na aceitação da
deficiência pela sociedade e pela própria criança,
restrição de oportunidades de interação e inclusão,
dificuldades de estabelecer e negociar limites com os
filhos, necessidade de participação de familiares,
vizinhos e amigos na dinâmica da família, dificuldade
de educar já que os familiares interferem nas decisões
dos pais, entre outros.
Sociabilidade - Família - Desenvolvimento

H0583

QUEIXAS ESCOLARES: RELATO DE EXPERIÊNCIA
DE TRABALHOS EM GRUPO COM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
Nilce Deciette, Maísa Elena Ribeiro, Mariana Aribé
Alves, Mariana Cristina Campos Godoy, Cecília
Guarnieri Batista (Co-orientadora) e Profa. Dra. Adriana
Lia Friszman de Laplane (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
No presente trabalho descreve-se as atividades
realizadas nos grupos de convivência de crianças e
adolescentes do CEPRE/FCM/UNICAMP composta por
profissionais
de
pedagogia
e
psicologia,
fundamentando-se
na
concepção
teórica
do
sociointeracionismo e priorizando intervenções grupais.

O público alvo é encaminhado pela rede pública de
ensino municipal, estadual e Sistema Único de Saúde
(SUS). No presente trabalho nos detivemos aos grupos
de leitura e escrita (GRULE) que, atualmente, contam
com vinte e uma crianças e adolescentes com
queixa/diagnóstica de alteração e/ou atraso no
desenvolvimento,
e
dificuldades
escolares
(principalmente leitura e escrita), na faixa etária entre 7
e 14 anos, distribuídas em quatro grupos com
atendimentos semanais, com duração de uma hora e
meia cada. O GRULE procura por meio de projetos
temáticos de intervenção promover de forma lúdica e
dinâmica a convivência, o contato social, o
conhecimento e a aprendizagem. Assim, o foco da
intervenção está centrado em encontrar, reconhecer e
valorizar as habilidades e competências dos
participantes. Podemos observar que as estratégias
utilizadas durante os encontros permitem fortalecimento
de vínculo com as crianças e adolescentes e melhora
suas relações dentro e fora dos grupos. Desta forma
eles se tornam mais capazes de enfrentar a realidade
escolar.
Queixa escolar - Dificuldade de aprendizagem - Trabalho em grupo

H0584

O BRINCAR EM CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES COM
QUEIXAS DE ALTERAÇÃO DE LINGUAGEM:
IDENTIFICANDO COMPETÊNCIAS
Amanda Brait Zerbeto (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Cecília Guarnieri Batista (Orientadora), Faculdade
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
O brincar é considerado, pelos principais teóricos do
desenvolvimento, como a principal atividade da criança,
e como fator de seu desenvolvimento global. O brincar
pode, também, ser utilizado para identificar habilidades
em crianças que apresentam alterações no seu
desenvolvimento. Nesse sentido, o presente projeto
tem como objetivo a identificação de habilidades no uso
de brinquedos e nos modos de brincar, de crianças com
queixa de alterações de linguagem, na faixa etária entre
18 meses e quatro anos de idade. As sessões foram
videogravadas e os episódios mais significativos foram
transcritos e analisados. Para a análise dos dados
coletados, foram utilizadas categorias relativas a
competências sociais, cognitivas e lingüísticas e
relativas aos modos de manuseio de objetos (tipos de
uso: baseado nas características físicas do objeto,
convencional, baseado em modelo e/ou instrução
imediata e faz - de – conta). Foi possível observar que,
para muitas crianças, a atividade do brincar permitiu a
identificação de diferentes competências, incluindo
atenção, contato visual, exploração, seguimento de
orientações de adultos, imitação de ações, uso de
gestos convencionais e, em alguns casos, fala. Entre
as crianças com pouca ou nenhuma linguagem oral, o
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manuseio de objetos revelou-se particularmente
importante como indicador de desenvolvimento. A
análise realizada sugere que o brincar é uma atividade
particularmente relevante para a identificação de
competências em crianças com queixas de alterações
de linguagem.
Jogo simbólico - Alteração de linguagem - Avaliação de habilidades

H0585

COLABORAÇÃO/PARTICIPAÇÃO:
ESTRATÉGIAS
NO
ATENDIMENTO
ODONTOLÓGICO
DE
CRIANÇAS
Camila Lima Nascimento (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Cecília Guarnieri Batista (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A relação profissional-paciente envolve questões
relacionadas à colaboração/participação do paciente no
seu próprio atendimento, e permeia todas as profissões
da área da saúde. Para avaliar questões relativas ao
grau de autoconfiança de estudantes de Odontologia no
atendimento
de
crianças
consideradas
nãocolaboradoras, foi aplicado um questionário contendo
10 situações-problema em odontopediatria. O objetivo
do presente estudo foi realizar uma análise detalhada
das respostas ao questionário, tendo como foco as
duas questões com resultados mais discrepantes em
relação ao nível de autoconfiança dos respondentes. A
análise de conteúdo mostrou diferenças em relação aos
seguintes aspectos: nível de detalhamento das
respostas, categorias predominantes e sequências de
categorias, para cada questão. Observou-se uma
relação entre o nível de autoconfiança frente à situação
apresentada e as estratégias utilizadas. Na questão em
que o nível de autoconfiança foi mais baixo, as
categorias mais freqüentes foram Restrição/Ameaça e
Tranquilização, enquanto na questão com nível de
autoconfiança mais alto, as categorias mais freqüentes
foram Explicação e Tranquilização. Considerou-se que
o estudo permitiu identificar aspectos a serem focados
no planejamento do ensino em Odontologia.
Relação profissional-paciente - Colaboração e participação Atendimento odontológico

H0586

ATENDIMENTO
ODONTOLÓGICO
DE
UMA
CRIANÇA SURDA COM HISTÓRICO DE RECUSA DO
TRATAMENTO
Michele Frederico (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Cecília Guarnieri Batista (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
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O atendimento odontológico envolve procedimentos
técnicos e, também, o estabelecimento da relação
terapeuta-paciente, o que é especialmente relevante
quando se trata de pacientes especiais. O objetivo do
presente estudo foi apresentar um estudo de caso de
uma criança surda, com histórico de recusa do
atendimento odontológico, focando a atuação da
dentista e os modos de participação da criança. As
sessões foram transcritas, analisadas e os dados
categorizados.
Foram adaptados sistemas de
categorias descritivos das ações do odontopediatra. As
categorias da criança foram agrupadas em “reações a
solicitações”, e “iniciativas de contato” em relação ao
odontopediatra. A análise de seis sessões indicou que
a criança passou a colaborar com o atendimento,
reduzindo ações categorizadas como obstáculo ou
impedimento ao tratamento. Nas últimas sessões,
observou-se alto grau de participação da criança,
incluindo aumento nas iniciativas de contato. Quanto à
atuação da odontopediatra, observou-se predomínio de
categorias relacionadas à tranquilização da criança, à
explicação dos procedimentos e à possibilidade de
controle parcial da situação pela criança. Considerouse que os dados contribuíram para a compreensão da
relação odontólogo-paciente, e dos modos de ação que
propiciam a colaboração/participação da criança no
tratamento.
Interação dentista/paciente - Humanização no atendimento Colaboração/participação

H0587

A REPRESENTAÇÃO DA ESCRITA PARA OS PAIS
DE CRIANÇAS COM DIFICULDADES ESCOLARES
Juliana
do
Nascimento
Trentini
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Ivani Rodrigues Silva
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
Levando em consideração o fato de que ninguém
escreve ou lê sem motivos e a importância da
motivação na atenção e no aprendizado em geral;
sabendo-se ainda da influência da cultura e
conseqüentemente a influência da família para a
formulação da criança sobre o que é importante ou
relevante, esse projeto de pesquisa visa estudar a
representação da leitura e da escrita para os pais de
crianças com dificuldades de aquisição da língua
escrita em atendimento no estágio de leitura e escrita
da
clínica
de
fonoaudiologia
do
CEPRE/FCM/UNICAMP. O objetivo deste trabalho é
investigar a representação que os pais de crianças com
queixas escolares têm sobre a escrita. Para isso, será
realizado um estudo bibliográfico; um trabalho de
campo com entrevistas e oficinas com os pais de
crianças com queixa escolar em atendimento no
CEPRE/FCM/UNICAMP;
também
estudar
as
implicações dessa representação na aquisição da

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
língua escrita por parte da criança. Os dados serão
analisados de acordo com o referencial teórico
estudado de maneira qualitativa.
Letramento - Família - Clínica fonoaudiológica

H0588

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE
LETRAMENTO DE CRIANÇAS SURDAS FILHAS DE
FAMÍLIAS OUVINTES
Natália Bonin dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Ivani Rodrigues Silva (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Há uma diferença significativa entre os tipos de
letramento, não apenas quanto a suas características,
mas, principalmente, quanto ao impacto que geram no
confronto com o padrão escolar. O desconhecimento da
orientação de letramento do grupo social à que
pertence uma criança pode impedir a compreensão do
desenvolvimento e das necessidades que ela
apresenta. Nesse contexto, fica clara a necessidade de
investigar a orientação de letramento das comunidades
a que pertencem as crianças, neste caso, filhos surdos
de pais ouvintes oriundos de meios iletrados. O
desenvolvimento dessas crianças surdas não pode ser
considerado isoladamente, mas sim em relação aos
fatores que o produziram, sendo necessário considerar
o contexto em que ocorre o desenvolvimento do
letramento e as diferenças individuais. Neste trabalho
investigamos as experiências de letramento de mães
ouvintes e de seus filhos surdos que freqüentam o
programa Escolaridade e Surdez do CEPRE. A partir
disso, pretende-se observar de que maneira a história
de letramento da família influencia as condições de
letramento de filho surdo, ou seja, avaliar por meio da
narrativa desse grupo de mães, e dos registros das
crianças de que maneira as experiências de letramento
vivenciadas pelos familiares têm reflexos nas condições
de domínio e uso da leitura e da escrita por esse grupo
de surdos.
Letramento - Surdez - Família

H0589

FAMÍLIA E CAPITAL CULTURAL: IMPACTO NOS
PROBLEMAS DE LEITURA E ESCRITA
Fernanda Batista Mendonça e Profa. Dra. Zélia Zilda
Lourenço de Camargo Bittenco (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Problemas de leitura e escrita podem ter origem nas
raízes culturais e econômicas das famílias. O
desempenho dos alunos na sala de aula reflete a
quantidade e qualidade de conhecimentos e estímulos
que trazem de casa, conseqüência do capital cultural,
conforme conceito de Bourdieu. Este estudo tem o
objetivo de conhecer os aspectos sociais e culturais de

familiares de crianças e adolescentes atendidos na
Clínica de Fonoaudiologia do CEPRE que oferece um
acompanhamento sistemático aos pacientes. O
trabalho interdisciplinar é realizado por uma equipe
composta de pedagogos, fonoaudiólogos, linguistas e
assistentes sociais cuja proposta é superar as
dificuldades de leitura e escrita por meio do estimulo à
criatividade, despertando o interesse por referido tema.
Atualmente são atendidos vinte e sete pacientes na
faixa etária de oito a vinte quatro anos de idade, 20 do
gênero masculino e 07 do feminino, sendo a maioria de
Campinas. Os pacientes são encaminhados pelas
escolas da rede municipal e postos de saúde de
Campinas e região, sendo as principais queixas
dificuldade de aprendizagem e de leitura e escrita. Foi
possível observar, até o momento, nos atendimentos
realizados
a
influência
do
pobre
repertório
lingüístico/cultural das famílias no desenvolvimento da
comunicação desses pacientes.
Família - Capital cultural - Aspectos sócio-econômicos

H0590

O USO DA LÍNGUA DE SINAIS E O PAPEL DA
FAMÍLIA NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
SURDA
Denise Marina Ramos (Bolsista FUNDAP) e Profa. Dra.
Zilda Maria Gesueli (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Na presente pesquisa ressalta-se o papel da família no
desenvolvimento da criança surda. Neste sentido,
considera-se relevante o uso da Língua de Sinais
visando a qualidade da interação família/criança surda,
interação esta de extrema relevância para o
desenvolvimento lingüístico-cognitivo da criança, assim
como, para a formação da auto-imagem do surdo
(Silva, 2003). Segundo Góes, o desenvolvimento
cultural só pode constituir-se na linguagem, assim, no
caso da criança surda, o uso da Língua de Sinais como
primeira língua é de fundamental importância, pois é
por meio dela que as crianças buscam ler e interpretar
o mundo. Desse modo, esta pesquisa tem por
finalidade observar como o uso da Língua de Sinais
favorece a qualidade das interações família/criança
surda e, como estas interações contribuem para o
desenvolvimento da criança nas esferas cognitiva,
lingüística, social e emocional. Para a realização da
pesquisa, estaremos atuando com um grupo de
crianças surdas, na faixa etária de 6 a 8 anos, e com
seus pais ouvintes. No contato com pais em interação
com seus filhos surdos observamos que as crianças
cuja família assume a Língua de Sinais como primeira
língua, conseguem adquirir competência na língua,
permitindo que elas tenham um desenvolvimento como
o de qualquer outra criança (Silva, 2003).
Língua de sinais - Interação - Criança surda
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Faculdade de Educação
H0591

A AVALIAÇÃO NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM: ESTUDO SOBRE AS PRÁTICAS
DE AVALIAÇÃO EM ENSINO ORGANIZADO EM
CICLOS
Larissa Paiva Rossetti (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Agueda Bernardete Bittencourt (Orientadora),
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
Esta pesquisa estuda a proposta de avaliação de
ensino e aprendizagem nas séries iniciais do Ensino
Fundamental, organizado em Ciclos. A pesquisa é
realizada na cidade de Mogi Mirim/ SP e o campo de
observação das práticas de avaliação é a Escola
Municipal de Educação Básica “Ana Isabel da Costa
Ferreira”. Este estudo tem como principal objetivo
descrever os significados e finalidades que as práticas
de avaliação no processo de ensino e aprendizagem
adquiriram com a implantação dos Ciclos de
Alfabetização nas escolas básicas da cidade de Mogi
Mirim. A pesquisa conta com: um levantamento
bibliográfico sobre as práticas de avaliação no processo
de ensino–aprendizagem; análise dos documentos
oficiais da Escola “Ana Isabel da Costa Ferreira” e
estudos sobre a política educacional do Município de
Mogi Mirim. Com base nesse estudo inicial realizou-se
um detalhado registro etnográfico nos terceiros anos do
Ciclo de Alfabetização dessa Escola, durante quatro
semanas em período completo de atividades de ensino.
Com isso, foi possível confrontar os elementos obtidos
nos registros de campo com as fontes documentais e a
bibliografia selecionada para a análise. Assim, constatei
nas salas de aulas a existência da avaliação informal,
na qual os educadores utilizam critérios como a
frequência, participação e comportamento para avaliar
o aluno. Também ficou claro que os mecanismos
sociais - locais de pertencimento, hábitos e cultura constroem os “juízos” que os professores possuem dos
alunos e deles mesmos, e isso possibilita a
transformação de critérios de classificação social em
critérios de classificação escolar.
Avaliação educacional - Reformas educacionais - Ensino em ciclos

H0592

VIVÊNCIAS DA INCLUSÃO NA ESCOLA: UM
ESTUDO SOBRE OS MODOS DE PARTICIPAÇÃO
DO PROFESSOR(A) E DO ALUNO(A) NA DINÂMICA
DOS PROCESSOS DE INCLUSÃO
Cristina Hulshof (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Ana Luiza Bustamante Smolka (Orientadora),
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
Este projeto abordou a forma como ocorre a educação
inclusiva na escola. Teve como perspectivas a atuação
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da criança com deficiência na dinâmica de
implementação das políticas publicas de inclusão, a
relação destes com os alunos sem deficiências e a
atuação do professor neste processo. Buscou analisar
o confronto entre os discursos sobre deficiência e
educação e a concretização da educação inclusiva nas
escolas, considerando como importante aspecto
interveniente as condições materiais, sociais e políticas
nos diferentes contextos da educação. A pesquisa teve
sua ancoragem teórica e metodológica na abordagem
histórico-cultural, destacando a importância do estudo
dos processos de inclusão como uma atividade que diz
respeito não apenas aos alunos, mas a todas as
pessoas que na escola participam, de algum modo, das
políticas de inclusão. Assim, entendemos que além das
limitações biológicas, a exclusão social dos indivíduos
que apresentam deficiência torna-se também um
obstáculo para seus desenvolvimentos. É preciso
compreender, portanto, que os caminhos para o
aprendizado destes diferem do comum, mas os
objetivos educacionais devem ser os mesmos.
Inclusão social - Educação especial - Educação inclusiva

H0593

RELAÇÕES DE ENSINO E CONSTRUÇÃO DE
CONHECIMENTO:
CONTRIBUIÇÕES
E
IMPLICAÇÕES DE UM OLHAR TEÓRICO
José Carlos Pinto Filho (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa.
Dra.
Ana
Luiza Bustamante
Smolka
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
Nos debates teóricos embasados na perspectiva
Histórico-Cultural, percebe-se a existência de leituras
idealizadas no que diz respeito à relação entre os
sujeitos no processo de construção de conhecimento.
Esta pesquisa surgiu da necessidade de se discutir as
formas como os sujeitos interagem, durante tal
processo, e ancorou-se nos elementos já levantados
pela pesquisadora Maria Cecília Rafael de Góes. A
pesquisa pode ser entendida como um trabalho que
tem dois pontos de ancoragem mais específicos: o
primeiro é o estudo aprofundado do texto “Os modos de
participação do outro nos processos de significação do
sujeito”, da pesquisadora M. C. R. de Góes (1993), que
estabelece um conjunto de categorias que delimitam
formas de atuação dos sujeitos em interação, em
situação de produção do conhecimentos; o segundo
ponto é o acompanhamento de um grupo de crianças
da primeira série do Ensino Fundamental. Dentre as
questões levantadas no decorrer da pesquisa, podemos
destacar: qual é a relação entre teoria e prática em um
contexto A e teoria e prática em um contexto B?
Constatando que as categorias não são percebidas,
isso significa que elas não existem ou que elas se
manifestam de outra forma? Que imagem de professor
essas categorias transmitem? E, finalmente, ações e
comportamentos são categorizáveis.
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Relações de ensino - Construção de conhecimento - Mediação

H0594

LITERATURA, ELABORAÇÃO DE CONCEITOS E
MEMÓRIA
Thaís Lago (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Ana
Luiza Bustamante Smolka (Orientadora), Faculdade de
Educação - FE, UNICAMP
Neste trabalho buscamos explorar as relações entre
literatura, elaboração conceitual e memória. Diversas
questões nortearam a pesquisa, tais como: Que temas
e conceitos são trabalhados a partir das leituras dos
textos? Como os textos mobilizam as experiências e as
memórias das crianças? Que palavras e conceitos que
circulam podemos destacar? No decorrer da pesquisa,
outras questões foram emergindo: Como a ilustração
dos livros (aquilo que não é lido, apontado ou narrado
para as crianças) pode afetar a memória e a elaboração
conceitual? Como a imagem contribui para a
elaboração de conceitos? No que as crianças prestam
atenção quando uma leitura está sendo realizada? A
pesquisa fundamenta-se teoricamente na perspectiva
histórico-cultural e assume uma abordagem qualitativa.
O trabalho empírico foi realizado através do
acompanhamento semanal de uma turma do Ensino
Fundamental de uma Escola Municipal de Campinas.
Os encontros foram registrados em diário de campo e
através de vídeo-gravação. Os registros são,
prioritariamente, de situações de leitura, realizada tanto
pela professora quanto pela pesquisadora. O trabalho
de análise ocorreu a partir do aprofundamento de
leituras relacionadas à abordagem histórico-cultural e
às suas implicações para o tema da pesquisa.
Literatura - Elaboração de conceitos - Memória

H0595

FOTOS DE FAMÍLIA. A CONSTRUÇÃO DA "AUTOIMAGEM" EM DIFERENTES GRUPOS SOCIAIS NA
REGIÃO DE CAMPINAS
Juliana Closel Miraldi (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Ana Maria Fonseca de Almeida (Orientadora),
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP

material foi possível discutir como a auto-imagem de
um grupo se relaciona (i) com a maneira pela qual seus
membros se posicionam no espaço social em diferentes
momentos de sua história e (ii) com a maneira como
definem os investimentos que vão fazer com relação às
novas gerações, na medida em que as histórias dos
antepassados e das vivências familiares são
mobilizadas para se transmitir valores e percepções
sobre a posição a ser ocupada no espaço social.
Auto-imagem - Processo educacional - Fotos de Famíli

H0596

OS
PRECONCEITOS
CONTRA
A
HOMOSSEXUALIDADE SOBRE A ÓTICA DA
FAMÍLIA
Amélia Marques Pereira de Souza (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Ângela Fátima Soligo
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
A homossexualidade tem conquistado cada vez mais
espaço na sociedade brasileira contemporânea. As
ações políticas através dos movimentos sociais e das
manifestações públicas têm contribuído para que os
homossexuais tenham muitos de seus direitos
reconhecidos perante o poder público. Porém, a
discriminação e o preconceito continuam fortemente
presentes. Isso se dá por fatores históricos e sócioculturais que remetam ao Período Colonial, no qual o
modelo familiar evidentemente patriarcal configurou
determinados padrões de comportamento e atitudes
referentes aos sexos – no caso da sexualidade, a
heterossexualidade como afirmação do domínio
masculino dentro do ambiente familiar e nos engenhos.
Sendo assim, o reconhecimento da homossexualidade
como um desvio do padrão de um comportamento que
foi socialmente naturalizado dentro da sociedade
brasileira nos leva a abordá-la através de suas
representações sociais e dos impactos que essa
quebra com a sexualidade considerada normal e
saudável
causa
em todo o corpo
social,
especificamente sobre a instituição familiar.
Homossexualidade - Família - Preconceito

H0597

A pesquisa teve por objetivo problematizar a maneira
como diferentes grupos sociais se representam por
meio do estudo de fotos de família. O estudo focalizou
cinco famílias moradoras há pelo menos três gerações
de Barão Geraldo, distrito de Campinas. O trabalho
empírico foi dividido em duas etapas: (i) entrevistas
aprofundadas com as famílias em questão para captar
seus percursos sociais e os princípios que elas utilizam
para definir a si próprias em relação aos outros; (ii)
análise do repertório imagético destes grupos familiares
contido nas fotografias já produzidas ao longo do tempo
(porta-retratos, álbuns de família). A partir desse

ANÁLISE DA FORMAÇÃO PARA O ENSINO DE
MATEMÁTICA DOS CURSOS DE PEDAGOGIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Fabio Dieusis Batista (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa.
Dra. Anna Regina Lanner de Moura (Orientadora),
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
Esta pesquisa desenvolveu três perspectivas para
estudar a formação para o ensino de matemática nos
cursos de pedagogia do Estado de São Paulo. 1- fez-se
um levantamento da totalidade dos cursos de
pedagogia do estado e das finalidades e características
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de suas instituições; descreveu a ocorrência, nos
currículos, das disciplinas que indicam a formação para
o ensino de matemática; 2- analisou as abordagens da
formação manifestas nas ementas de 10 cursos
tradicionais. 3 - Analisou os propósitos de formação da
ementa da disciplina de Fundamentos do Ensino de
Matemática do curso de pedagogia da Unicamp a partir
da visão dos alunos que freqüentaram a disciplina.
Usou como fonte dos dados o site do MEC, do
conselho Estadual de educação do Estado de São
Paulo e as respostas de questionário apresentado aos
alunos da disciplina. A análise teve por referência as
diretrizes curriculares para os cursos de pedagogia, as
propostas curriculares nacionais para o ensino
fundamental de matemática e a literatura sobre a
formação inicial do professor de matemática. Como
resultados, caracterizou-se os aspectos administrativos
e finalidades de 272 instituições que administram 472
cursos de pedagogia. 6 das ementas analisadas,
descrevem uma lista de conteúdos a serem tratados na
formação inicial, sendo que 4 delas tratam, também, de
aspectos teórico-metodológicos de ensino. Esta
pesquisa poderá contribuir para estudos sobre a
inserção das disciplinas específicas, no caso, a
matemática, nos currículos de pedagogia.
Formação inicial - Ensino de matemática - Currículo

H0598

CRIAÇAÕ E (RE)SIGNIFICAÇÃO NO "DIÁRIO DE
BORDO DA DOLLY"
Carolina Melania Ramkrapes (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Prof. Dr. Antonio Carlos Rodrigues de Amorim
(Orientador), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
As representações da Ciência pela mídia levantaram
inúmeros debates, principalmente no que diz respeito à
polarização de opiniões que oscilam dicotomicamente.
A maneira pela qual o público interage com estas
representações abre amplo espaço de pesquisa e
debate. O presente trabalho tem como ponto de partida
a instalação artística “Bem-me-quer, mal-me-quer:
biotecnologia e contemporaneidade”, exposta no Museu
da Imagem e do Som (MIS) em 2008, que levantou tais
questões. Foram obtidas percepções do público
visitante acerca das peças artísticas apresentadas;
estas impressões tornaram-se material de pesquisa
para o Blog do Museu, um dos espaços da homepage
do projeto “Biotecnologias de Rua”, que potencializa
discussões que relacionam biotecnologia, imagens e
Percepção (criação) Pública da Ciência. No “Diário de
Bordo da Dolly” (uma das categorias do Blog do Museu)
constam algumas destas percepções que auxiliam o
internauta a criar imagens sobre esta personagem, e
novas possibilidades para sua história e sua trajetória.
O presente trabalho tem por objetivo realizar uma
análise acerca das representações da ovelha Dolly imagem esta que mostra indícios de ser distinta tanto
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daquela construída pelos meios científicos, como pela
apresentada pela mídia - utilizando como material de
pesquisa as criações postadas no Diário de Bordo da
Dolly, formatado para o público infantil de internautas.
Biotecnologias - Divulgação científica - Percepção pública

H0599

HUMANIZAÇÃO
DAS
BIOTECNOLOGIAS:
EDUCAÇÃO VISUAL DE NOVAS MÍDIAS
Thiago de la Torre de Carvalho (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Antonio Carlos Rodrigues
de Amorim (Orientador), Faculdade de Educação - FE,
UNICAMP
Uma observação da mensagem para o entendimento
dos meios.As imagens utilizadas pelas e para as
biotecnologias têm uma pós produção que valoriza o
desejo e sensações, assemelhando-se a obras
publicitárias. É nos caminhos do desejo que a relação
comunicacional pública das ciências pode ser pensada
na interação entre significantes e significado. Num
primeiro momento, a notação de semelhanças de
vontades encontradas nesta pós produção de imagens
da ciência e tecnologia, às vontades expressas na
produção imagética formal (arte contemporânea) e
informal (imagens circulantes na internet), para em
seguida propostas práticas de uma comunicação
imersiva do sujeito ativo. A utilização do meio como
mensagem
ao
inconsciente
.Aprendizagem nas
multiplicidades. A multidão e o corpo em novas
interfaces, que são uma potência virtual, numa relação
temporal em que o futuro é almejado; assim como as
sínteses conectivas das propostas criadas nesta
pesquisa disparam-se no devir. Juntamente às
atividades de pesquisa realizadas no grupo
Biotecnologias de Rua, a possibilidade de uma
divulgação imanente.
Educação - Divulgação científica - Imagem

H0600

DOCÊNCIA EM ESCOLA TÉCNICA: RELAÇÕES E
CONDIÇÕES DE TRABALHO
Liliane Bordignon de Souza (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Aparecida Neri de Souza (Orientadora),
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
A pesquisa Docência em escola técnica: relações e
condições de trabalho procura compreender como, no
Brasil, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB 9.394/1996) e as reformas educacionais
dos governos Fernando Henrique Cardoso (Decreto
2.208/1997) e Luís Inácio Lula da Silva (Decreto 5.154/
2004) produziram mudanças na educação profissional e
no trabalho dos professores. A pesquisa também
analisa as políticas educacionais realizadas no âmbito
do estado de São Paulo, parte-se da transferência dos
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professores e escolas técnicas da Secretaria de Estado
da Educação (SEE/SP) para a Secretaria de Ciência,
Tecnologia
e
Desenvolvimento
Econômico
(SCTDET/SP), em 1993, durante o governo Fleury Filho
(1991-1995), que vinculou professores e escolas ao
Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula
Souza” (CEETEPS), alterando a configuração do
ensino técnico (nível médio) no estado. O estudo das
relações e condições de trabalho dos professores
empregados em escolas técnicas estaduais paulistas
se fez a partir dos depoimentos orais dos professores
que vivenciaram as mudanças na década de 1990.
Questiona-se como os professores construíram suas
carreiras no campo da educação técnica e como as
políticas educacionais implementadas provocaram
alterações na organização do trabalho docente. A
hipótese que orienta a pesquisa é que o processo de
flexibilização e precarização do trabalho vivenciado
pelos demais trabalhadores do setor privado também
são vivenciados pelos do setor público.
Relações de trabalho - Professores - Políticas

H0601

PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO: RELAÇÕES E
CONDIÇÕES DE TRABALHO
Marcela Pergolizzi Moraes de Oliveira (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Aparecida Neri de Souza
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
A pesquisa tem como objetivo a análise das
transformações nas relações e condições de trabalho
de professores a partir das políticas públicas no campo
do ensino, formuladas pelo MEC e pela Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo, desde a década de
1970 até os anos recentes (2007 e 2008). A legislação
é interrogada buscando apreender qual é a concepção
de trabalho docente e de carreira em cada um dos
documentos. Os textos analisados, produzidos no
âmbito federal são: a Lei de Diretrizes e Bases para o
ensino de 1º. e 2º. Graus (Lei n° 5.692, 11/08/1971); o
capítulo da Educação da Constituição Federal de 1988;
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
9.394, dez/1996); Plano Nacional de Educação (PNE,
Lei 10.172/2001); e o Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE, 2007). No âmbito do estado de São
Paulo são analisados o Estatuto do Magistério (1985) e
suas reformulações; e “Uma Nova Agenda para a
Educação
Básica”
(agosto,
2007)
e
seus
desdobramentos legais. O trabalho de professores no
ensino médio é o foco da pesquisa, pois este nível de
ensino
teve
importantes
mudanças:
da
profissionalização compulsória dos anos 1970 até a
separação, pós LDB, entre a formação profissional e a
formação geral. A hipótese que orientou a pesquisa é
de que estas mudanças produziram reflexos sobre as
relações e as condições de trabalho docente.
Metodologicamente
trabalha-se
com
dados

secundários, estudos já realizados sobre a legislação; e
com análise documental a partir das seguintes
categorias: formação profissional de professores;
inserção e desenvolvimento de carreira; condições de
trabalho (jornada, normas e regulamentos); e relações
empregatícias (formas de contratos de trabalho).
Relações de trabalho - Políticas educacionais - Professores ensino
médio

H0602

A PROFISSIONALIDADE DOCENTE EM FACE ÀS
POLÍTICAS PÚBLICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO
Vanessa Moreira Crecci (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Dario Fiorentini (Orientador), Faculdade de Educação FE, UNICAMP
Em 2008, a Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo (SEESP) através do programa “São Paulo Faz
Escola” enviou às escolas materiais com características
de apostilas “O Jornal do Aluno” e o “Caderno do
Professor”. Os professores do Ensino Médio e do
segundo segmento do Ensino Fundamental foram
“capacitados” através de videoconferências para
utilização deste material.
No início de 2009,
professores e alunos receberam os respectivos
materiais: “Cadernos do Professor” e “Cadernos do
Aluno”. Neste contexto, o presente trabalho pretende
analisar e compreender: como os professores estão
fazendo a gestão deste currículo proposto; e quais as
implicações
dessa
política
no
processo
de
desenvolvimento profissional do professor e na
constituição de uma profissionalidade docente. Os
sujeitos desta pesquisa são professores que lecionam
matemática na rede estadual paulista de educação e
que utilizam o material citado. O material de análise é
constituído de questionários e entrevistas com
professores de matemática da região de Campinas. Os
primeiros resultados deste estudo apontam, ao
contrário do que afirma a SEESP, que os professores
não participaram e nem foram consultados sobre a
nova proposta curricular.
Profissionalidade docente - Políticas públicas - Currículo

H0603

MULTICULTURALISMO NA FORMAÇÃO DOCENTE
E NO CURRÍCULO ESCOLAR
Simone de Sousa Santos (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Elisabete Monteiro de Aguiar Pereira
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
O currículo corresponde à forma de organizar o
conjunto daquilo que é intencionado e planejado para a
instituição escolar, que ligado á um tempo histórico
corresponde a uma seleção da cultura que enfatiza
determinados conhecimentos em detrimento de outros.
Em
uma
época
de
novos
determinantes
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epistemológicos e visão plural em relação à cultura não
é possível considerar apenas uma cultura como a única
que se pode desenvolver através da estruturação
curricular e desvalorizar todas as outras. O objetivo
geral é refletir sobre o currículo escolar,
especificamente do ensino fundamental, e a formação
de professores das séries iniciais diante da diversidade
cultural existente no âmbito escolar. A pesquisa foi
desenvolvida com professores em exercício do ensino
fundamental da região metropolitana de Campinas. A
escolha das salas de aula se basearão nas que tiverem
professores egressos do curso de Formação de
Pedagogia – Proesf- oferecido pela Unicamp nos
últimos 8 anos, onde foi trabalhado, como disciplina
curricular, o Multiculturalismo. O multiculturalismo surge
como uma alternativa para a idéia de convívio de
diferentes culturas e etnias, como uma maneira de
evitar a homogeneização que a globalização procura
impor, assim o multiculturalismo deve estar envolvido
nos processos educacionais.
Currículo escolar - Formação docente - Multiculturalismo

H0604

A MOTIVAÇÃO PARA APRENDER: UM ESTUDO
SOBRE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Mariana Aparecida Sans (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Evely Boruchovitch (Orientadora),
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
A falta de motivação dos alunos é um dos principais
problemas apontados pelos professores nas escolas.
Tendo em vista a importância de se conhecer melhor a
motivação e os fatores a ela associados, o presente
estudo avaliou a motivação para aprender dos alunos
brasileiros do ensino fundamental. Seu objetivo
principal foi caracterizar o tipo de orientação
motivacional de estudantes do ensino fundamental e
examiná-la em relação à idade, à série escolar e ao
gênero. Participaram da pesquisa 228 alunos de 2ª a 8ª
série do ensino fundamental de escolas públicas de
Santa Bárbara D’Oeste e Americana, SP. A faixa etária
variou de 8 a 16 anos e a média de idade foi 10 anos.
O instrumento utilizado foi a Escala de Avaliação da
Motivação para Aprender para Alunos do Ensino
Fundamental – EMA . Pode se constatar que a
motivação intrínseca predominou na amostra e tendeu
a declinar com o avanço da idade. Diferenças de
motivação entre as séries e os gêneros também foram
encontradas. A 4ª série foi a que apresentou a maior
média na escala total, na motivação intrínseca e
extrínseca. Participantes do sexo feminino obtiveram
médias significativamente mais altas na escala total e
na motivação extrínseca, quando comparadas aos
estudantes do sexo masculino.
Motivação para aprender - Ensino fundamental - Variáveis
demográficas
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H0605

PRODUZINDO A CRIANÇA HIGIENIZADA: UM
ESTUDO SOBRE MANUAIS ESCOLARES
Carolina Toshie Kinoshita (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Heloísa Helena Pimenta Rocha
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
Publicados entre o final do século XIX e a década de
1930, os livros e cartilhas de higiene destinados às
crianças das escolas primárias do Estado de São Paulo
e os manuais voltados para a formação dos
professores, tinham como intuito disseminar hábitos
cotidianos de higiene e alertar sobre os malefícios da
falta de asseio do corpo e das vestimentas, da má
alimentação e de uma vida pouco regrada, “modelando”
os comportamentos dos alunos silenciosamente.
Impressos em formato pequeno, com um número
reduzido de páginas, de fácil manuseio, ilustrados e
escritos em linguagem simples, os livros e cartilhas
foram elaborados por médicos renomados do período,
como Renato Kehl e Almeida Junior, experientes
professores ou reconhecidos nomes da literatura
brasileira, como Monteiro Lobato e ganharam um lugar
de destaque entre os diversos títulos publicados pelas
maiores editoras da época, dentre as quais a Livraria
Francisco Alves e a Companhia Editora Nacional. O
projeto buscou dar continuidade ao levantamento,
catalogação e análise de livros e cartilhas de higiene, e
manuais destinados à formação dos professores
primários paulistas, por meio da pesquisa junto à
Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade
São Paulo e ao acervo do Centro de Referência Mário
Covas, responsável pela guarda da documentação da
antiga Escola Caetano de Campos.
História da educação - História do livro - Cultura escolar

H0606

HIGIENISMO E ESCOLANOVISMO: UM ESTUDO
SOBRE A REVISTA ARGENTINA LA OBRA
Ivan Luís dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Heloísa Helena Pimenta Rocha (Orientadora),
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
Visando contribuir para a compreensão dos processos
de constituição e reforma dos sistemas educativos no
Brasil e na Argentina, o projeto analisou os vínculos
entre o higienismo e as propostas de renovação
pedagógica, que se configuraram com a difusão da
Escola Nova. Para tanto, voltou-se para a organização,
inserção em banco de dados e análise das prescrições
em relação ao ensino de Higiene, publicadas na seção
“Didáctica práctica: la escuela día por día” da revista
pedagógica argentina “La Obra”, entre 1921 e 1935.
Com o objetivo de reorientar o trabalho cotidiano do
professor, segundo os princípios escolanovistas, a
seção oferece modelos para a atuação docente nas
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diferentes disciplinas, constituindo-se, pela sua
originalidade, em importante repositório para a
compreensão das estratégias acionadas pelos
educadores escolanovistas para a reconfiguração das
práticas escolares, bem como para uma leitura dos
modos como esses educadores se apropriaram das
pautas higienistas. A organização de um banco de
dados, utilizando a plataforma Microsoft® Access,
ofereceu uma visão mais ampla das
questões
abordadas na seção e, ao mesmo tempo, das
mudanças e permanências no tratamento dos aspectos
tematizados, ampliando e refinando a compreensão do
lugar dos preceitos higienistas nas propostas de
renovação educacional postas em circulação pela
revista.
História da educação - Higienismo - Escola nova

H0607

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O
CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA E O
CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE DE
EDUCAÇÃO DA UNICAMP
Mariana de Lima Farinelli e Profa. Dra. Ivany Rodrigues
Pino (Orientadora), Faculdade de Educação - FE,
UNICAMP
O estudo da formação inicial de professores é
pertinente e atual, pois trata de um tema, hoje admitido
como umas das principais condições para o
desenvolvimento da educação básica de qualidade no
país. Fundamentando-se no conhecimento produzido
mais recentemente sobre formação de professores e
em estudos ocorridos principalmente através da
ANFOPE - que incitam os grandes debates acadêmicos
no campo educacional - o objeto desta pesquisa centrase na análise da relação da concepção de educação e
de profissional da educação propostos pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em
Pedagogia – DCNP – com aquelas propostas pelo
curso de Pedagogia da Faculdade de Educação – FE –
da UNICAMP, abordada através da última reforma
curricular, realizada em 2008. É objetivo desse estudo
desvendar a relação que as DCNP e o curso de
Pedagogia da FE/UNICAMP constituíram em torno da
concepção de educação e de profissional de educação
tanto no movimento de aproximação quanto no
movimento dos distanciamentos. Para tanto optou-se
para o desenvolvimento da pesquisa qualitativa
estudando-se documentos relativos às DCNP e a
reforma do Curso de Pedagogia. Através da
comparação dos princípios da formação de docentes
que a reforma propõe e incorpora abordado no
programa de curso da FE/UNICAMP com os princípios
expressos nas DCNP.
Formação inicial de professores - Diretrizes curriculares nacionais Pedagogia

H0608

UM ESTUDO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DAS
POLÍTICAS
EDUCACIONAIS
DO
GOVERNO
JUSCELINO KUBITSCHEK (1956-1961)
Caio Augusto Toledo Padilha (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Prof. Dr. José Claudinei Lombardi (Orientador),
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
O presente trabalho visa apresentar os resultados finais
do projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, intitulado
“Um estudo sobre a operacionalização das políticas
educacionais no governo Juscelino Kubitschek (19561961)”. Este objetiva propiciar novas discussões no
meio acadêmico sobre o período nacionaldesenvolvimentista, reavivando antigos debates acerca
do cenário político, do acelerado processo de
desenvolvimento econômico do país e focando seus
estudos no período Kubitschek, mais precisamente no
campo das políticas educacionais. Para alcançar tal
objetivo, a pesquisa se propõe a analisar e dialogar
com documentos históricos e produções científicas que
abordam as concepções de educação dos pensadores
da época; a formulação do projeto governamental de
política educacional; as relações da educação com o
ideário
nacional-desenvolvimentista
e;
o
questionamento das efetivas realizações do antigo
governo no campo estudado. Desta forma, oferta-se à
Academia mais um olhar reflexivo sobre o período.
Educação - Políticas públicas - Brasil-História-1956-1961

H0609

A RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E FOLCLORE
ABORDADA
NA
IMPRENSA
ESCRITA
DE
CAMPINAS DURANTE O GOVERNO JUSCELINO
KUBITSCHEK (1956-1961)
Luís Fernando Gotarde (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. José Claudinei Lombardi (Orientador), Faculdade de
Educação - FE, UNICAMP
Através da coleta/análise de documentos escritos
divulgados pela imprensa do período 1956 a 1961 e
sob o olhar de Antonio Gramsci acerca dos meios pelos
quais o Estado e as classes dominantes vulgarizam o
ideário nacional-desenvolvimentista na sociedade
brasileira, procurou-se investigar até que ponto é válida
a hipótese de que as manifestações folclóricas
presentes
no
cotidiano
escolar
podem
ser
consideradas, do ponto de vista ideológico, como fator
de contribuição para a manutenção desse ideário.
Dentre as visões a partir das quais se pode examinar
os fatos sociais optou-se pela visão histórica, que se
atém principalmente na observância e a constatação de
permanências e rupturas de determinados elementos
no campo da cultura e da organização social. Os
documentos escritos levantados são jornais da época,
particularmente do município de Campinas, como
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Correio Popular, Diário do Povo e Gazeta de Campinas.
Os dados levantados até agora (já pesquisa está ainda
em andamento) propiciaram o surgimento de várias
outras indagações sobre a natureza do objeto de
pesquisa folclore, que revelou para o autor da pesquisa
o grau de dificuldade encontrado na aproximação e na
captura do objeto de pesquisa.
Educação - Folclore - Brasil-História-1945-1964

H0610

UM ESTUDO SOBRE AS RELAÇÕES QUE OS
JESUÍTAS ESTABELECERAM A PARTIR DA
EDUCAÇÃO COM OS PRATICANTES DE CRENÇAS
E RITUAIS NÃO CATÓLICOS
Thaís
Pinheiro
Zarattini
Anastácio
(Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. José Claudinei Lombardi
(Orientador), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
O presente projeto retoma as discussões sobre o
Período Jesuítico. É notória a importância histórica da
Companhia de Jesus para o processo de colonização
brasileiro. O projeto visa contribuir em um aspecto
ainda pouco abordado: a conturbada relação de
oposição da Companhia de Jesus com diferentes
crenças e rituais não-católicos, como a bruxaria, o
xamanismo e a feitiçaria. O objetivo da pesquisa, desta
forma, não é apenas rememorar, a partir da consulta de
documentos históricos e produções científicas do
Período Jesuítico, a importância da catequização
indígena e a influência jesuítica na educação brasileira
no período de afirmação da colonização portuguesa;
está em colocar a importância do combate às práticas
religiosas não-oficiais, analisando e compreendendo a
prática repressiva existente no período colonial e
aplicada
pelos
jesuítas
às
mais
diferentes
manifestações não-católicas.
Jesuítas - Educação - Ritos e cerimônias

H0611

DIAGNÓSTICO DO ESTADO DE ARTE DO ENSINO
DE FILOSOFIA NO ESTADO DE SÃO PAULO:
CONTEÚDOS,
METODOLOGIA
DE
ENSINO,
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICOS
Cristiane Andrade Yamane (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Lidia Maria Rodrigo (Orientadora),
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP

O retorno da Filosofia ao ensino médio em todo o
território nacional tornou urgente a reflexão sobre
algumas
questões
relacionadas
às
praticas
pedagógicas dos professores dessa disciplina. O
presente projeto de pesquisa teve como objetivo traçar
um diagnóstico crítico sobre os conteúdos,
procedimentos de ensino e recursos didáticos
empregados por professores que atuam na rede
204

estadual de ensino de São Paulo. A metodologia
adotada compreendeu uma investigação teórica sobre
esses aspectos didático-pedagógicos, a partir de
bibliografia especializada que consta do projeto, e
também uma pesquisa empírica com base nos
questionários aplicados ao universo de professores da
rede estadual no ano de 2005, durante o curso de
qualificação “Filosofia e Vida”. Os resultados da
pesquisa evidenciaram a existência de grande
desorientação entre os professores, com práticas
pedagógicas muito diferenciadas, elaboradas ao sabor
das preferências pessoais de cada docente. O
diagnóstico crítico levou à conclusão de que se torna
urgente e necessário formular uma proposta de ensino
mais sistematizada e coerente com as exigências
inerentes à natureza reflexiva da filosofia, de modo a
contemplar tanto o ensino de conteúdos como o
desenvolvimento das competências lógico-discursivas
próprias dessa área do conhecimento.
Ensino de filosofia - Filosofia no ensino médio - Práticas pedagógicas

H0612

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
INSTITUCIONAL: ESCOLA ESTADUAL CARLOS
GOMES DE CAMPINAS
Andréa Quattrer Pereira Lopes (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Maria Cristina Menezes (Orientadora),
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
Este trabalho está inserido no projeto de “Preservação
do patrimônio histórico institucional: Escola Estadual
Carlos Gomes de Campinas”, que se enquadra na
temática da história das instituições educativas, na área
da história da educação. Desenvolveu-se nas
dependências da Escola Estadual Carlos Gomes, que
foi o primeiro estabelecimento destinado à formação de
professores na cidade de Campinas, antiga Escola
Normal, inaugurada em maio de 1903. Este estudo,
primeiramente, detinha-se ao período de 1911 a 1920 e
foi posteriormente ampliado, estendendo-se à década
de 1930, pois no material levantado, referente ao
primeiro período, constatou-se uma forte influência do
método intuitivo, mas a fim de não descartar também os
manuais, as revistas de ensino e os anuários
localizados em grande número na biblioteca histórica
da instituição, trazendo a influência escolanovista para
o estudo da formação das normalistas, foi considerado
também o período posterior. A escola foi, ao longo de
cem anos, produtora de um acervo documental
significativo para a construção do conhecimento da sua
história, bem como, da história da educação em
Campinas e no Estado de São Paulo, o trabalho de
conservação e organização desse acervo, sobretudo
dos manuais, constituiu-se em item prioritário desse
sub-projeto.
História da educação - Preservação documental - Cultura escolar
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H0613

MEMÓRIA E HISTÓRIA DO GRUPO ESCOLAR
OROSIMBO MAIA -CAMPINAS (1939 -1971)
Carla
Carolina
Tortorelli
Bizarro
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Maria do Carmo Martins
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
Tendo vínculo com o Centro de Memória da Faculdade
de Educação da UNICAMP, este projeto
dá
continuidade a um primeiro projeto intitulado: “Seu
Nome Vibrante é uma Glória: Memória e História do
Grupo escolar Orosimbo Maia”, de agosto de 2007.
Teve em seus objetivos a premissa de organizar,
preservar a memória da educação da região
Metropolitana de Campinas através do antigo Grupo
Escolar Orosimbo Maia, hoje Escola Estadual Orosimbo
Maia, no período de 1939-1971, e de disponibilizar
fontes que permitam a realização de estudos com um
caráter histórico. Juntamente com a organização do
arquivo escolar, visou a construção das bases
monográficas da escola, para assim dar contribuição à
história da educação brasileira com destaque na
abordagem sobre culturas escolares. Trata-se de um
projeto contextualizado no período republicano, que
abarca a fase da ditadura do Estado Novo (1937) até a
reforma educacional, LDB 56292/71, ocorrida no ano de
1971 durante a ditadura Militar no Brasil. O projeto
também nos possibilitou conhecer como era a
comunidade escolar no período.
Memória da educação - Grupos Escolares - Culturas Escolares

H0614

APOIO AO PROJETO: ASPECTOS DO IMAGINÁRIO
DE LICENCIANDOS EM FÍSICA - FOCO NA FÍSICA
MODERNA, CONTEMPORÃNEA E NA PESQUISA
EM ENSINO DE FÍSICA
André Coelho da Silva (Bolsista IC CNPq) e Profa. Dra.
Maria José Pereira Monteiro de Almeida (Orientadora),
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
Analisamos, a partir da aplicação de um questionário
respondido no dia da matrícula, como 35 ingressantes
na graduação da Unicamp (2009) nos cursos de Física /
Matemática / Matemática Aplicada e Computacional
(Cursão), Física – licenciatura, Matemática –
licenciatura e Estatística interpretam um texto curto que
se refere à relatividade e à física quântica. O texto é
formado por fragmentos do livro “A Evolução da Física”
de Albert Einstein e Leopold Infeld. Também lhes
perguntamos se textos como esse poderiam e / ou
deveriam ser trabalhados no ensino médio. Para a
análise, nos apoiamos em algumas noções da Análise
de Discurso (AD) na vertente iniciada na França por
Michel Pêcheux, principalmente em textos publicados
no Brasil por Eni Orlandi. A maioria dos participantes da
pesquisa disse ter encontrado dificuldades na leitura do

texto, mas julgou possível sua utilização no ensino
médio.
Física moderna - Imaginário de licenciandos - Análise de discurso

H0615

A CRECHE, AS CRIANÇAS, O EDUCADORREFERÊNCIA E SUAS RELAÇÕES
Isabella Piran Buscher (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Orly Zucatto Mantovani de Assis (Orientadora),
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
A criança pequena necessita de cuidados especiais
quando se encontra fora do ambiente familiar, no caso
desta pesquisa, na instituição creche. Conforme
mostram os estudos de Goldschmied (2006) e
Hohmann (2004), a presença de um educadorreferência é de extrema importância para garantir o
desenvolvimento global da criança. Tendo em vista a
importância do educador-referência, esta pesquisa
buscou investigar se havia um educador responsável
por casa grupo de crianças pequenas, e ainda se as
rotinas diárias e os espaços físicos proporcionavam as
relações afetivas entre o educador e as crianças.
Creche - Educador-referência - Crianças

H0616

BALZAC E A QUÍMICA. UMA ANÁLISE DO
ROMANCE
Aline Pereira do Nascimento (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Pedro da Cunha Pinto Neto (Orientador),
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
O trabalho é resultado da análise do romance “A
procura do absoluto”, do escritor francês Honoré de
Balzac (1799-1850), publicado inicialmente em 1834,
como parte integrante da obra “A Comédia Humana”.
Em nossa leitura abordamos a trajetória do
personagem Baltasar Claes, o qual assume o papel de
homem de ciência. Baltasar Claes é membro de uma
família aristocrática francesa, ao estudar química na
juventude se vê tocado pelo ideal de encontrar uma
substância que seria a origem de todas as coisas do
universo. O romance narra as desventuras de Baltazar
em sua busca, na qual gasta toda a sua juventude, sua
saúde física e mental, e também a fortuna da família,
em prol de uma suposta descoberta científica, ou como
os demais personagens do romance interpretam, numa
loucura. Ao narrar o processo de degeneração física e
mental pelo qual passa Baltazar Claes, e características
físicas que adquire, Balzac constrói um tipo que será
reconhecido como a encarnação do “cientista louco”.
Deste modo a pesquisa nos faz refletir sobre como este
tipo de literatura influenciou na construção de um
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imaginário sobre a ciência e seus protagonistas.
Podemos indagar até que ponto alguns personagens
literários contribuem em nossas representações de
ciência e homem de ciência?
Química-literatura - Ciência-História - Representações

H0617

A QUÍMICA NOS TEXTOS ORIGINAIS DE FARADAY
E LAVOISIER
Helena Iwamoto Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Pedro da Cunha Pinto Neto (Orientador), Faculdade de
Educação - FE, UNICAMP
O presente trabalho é resultado da análise da edição
brasileira do “Tratado Elementar de Química”, obra de
autoria do químico francês Antoine-Laurent Lavoisier
(1743-1794), publicado pela primeira vez 1789 na
França, e considerado como um dos textos fundadores
da “química moderna”. A escolha do “Tratado” como
objeto de análise é uma iniciativa no sentido de atender
à necessidade de incorporação da história da ciência
nos currículos dos cursos de formação de professores
de ciências, considerando que o processo de ensino de
ciências deve ser histórico. Em nossa leitura do
“Tratado” nos deparamos com as questões que
Lavoisier procurou responder, o modo como enfrentou
cada uma, as técnicas que utilizou, e interpretações
que deu aos fenômenos químicos observados.
Concluímos que a leitura do “Tratado Elementar de
Química” no ensino de química pode gerar reflexões
sobre os processos de construção do conhecimento
químico, pois permite o contato com as práticas
executadas por Lavoisier, o processo de constituição de
uma nova nomenclatura química, e o surgimento das
teorias que se constituíram nos fundamentos da
“química moderna”, trazendo para o ensino a dimensão
histórica e tornando-o mais prazeroso.
Quimica-história - Química-ensino - Formação de professores

H0618

A RELAÇÃO PSICANÁLISE - LITERATURA PARA
FREUD A PARTIR DE SUAS ANÁLISES SOBRE A
GRADIVA E O HOMEM DA AREIA
Lara Medeiros Borges Pereira (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Regina Maria de Souza (Orientadora),
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
Este trabalho teve como objetivo apontar elementos
presentes nas obras literárias Gradiva, de William
Jensen, e O Homem da Areia, de E.T.A. Hoffmann,
que possibilitaram a Freud adensar conceitos
importantes para a primeira tópica. Foi possível
observar que, no estudo da Gradiva, Freud buscou
em elementos como sonhos, sintomas e discursos
truncados dos personagens uma maior compreensão
da operação do inconsciente como sede constitutiva do
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sistema simbólico, demonstrando que a análise da
linguagem é inseparável das conexões causais que
determinam a imprecisão do sentido que a própria
linguagem veicula. Já no estudo sobre O Homem da
Areia, através de uma longa explanação acerca do
conceito de “unheimlich”, Freud, entre outros aspectos,
oferece boas pistas para ser entendida a origem do
racismo ou do preconceito – a impossibilidade de ver
no outro partes próprias reprimidas, mas que, um dia,
foram familiares ao sujeito. Por fim, pôde-se concluir
que Freud e os autores das obras por ele estudadas
compartilham de duas posições importantes: a de
criadores literários, visto que, por meio de sua obra
Freud também se revelou um grande escritor, bem
como a de conhecedores profundos e sensíveis da
mente humana, que foram muito além dos demais
homens na busca de uma maior compreensão da
mente em seus aspectos mais recônditos, sombrios e
também potentes.
Psicanálise - Literatura - Freud

H0619

A TEORIA ALTHUSSERIANA DA ESCOLA COMO
“APARELHO IDEOLÓGICO DE ESTADO” NO
CONTEXTO ATUAL DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Carmen Aline Alvares Nogueira (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Prof. Dr. Renê José Trentin Silveira (Orientador),
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
A concepção althusseriana da escola como Aparelho
Ideológico de Estado, segundo a qual ela atuaria como
instrumento de reprodução da sociedade capitalista
mediante a inculcação massiva da ideologia dominante
e o ensino de saberes práticos e teóricos necessários
ao bom funcionamento do sistema produtivo, parece
perder sua força persuasiva ou ganhar novo significado
quando confrontada com o crescente rebaixamento do
ensino destinado às camadas populares, evidenciado
pelos recentes resultados obtidos nos diferentes
processos de avaliação oficial da educação brasileira.
Afinal, como pode a instituição escolar cumprir esta
função (de AIE) e, mais ainda, constituir-se, como
afirma Althusser, em AIE dominante nas sociedades
capitalistas, se não atende satisfatoriamente à maioria
da população? Assim, a presente pesquisa pretende
estudar de forma rigorosa e sistemática a referida
teoria, mergulhando mais profundamente nas obras do
próprio autor e de alguns de seus comentadores, e
confrontando-a com os dados levantados pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) através do Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB), da Prova Brasil e do Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de investigar
se e em que medida ela pode ser considerada um
referencial teórico pertinente e eficaz para a
compreensão do papel desempenhado hoje pela escola
na sociedade brasileira.
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Educação e reprodução - Teorias da educação - Educação e
ideologia

H0620

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: AS
DIMENSÕES
AFETIVAS
NA
MEDIAÇÃO
PEDAGÓGICA
Daniela Gobbo Donadon (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Sérgio Antônio da Silva Leite (Orientador), Faculdade
de Educação - FE, UNICAMP
A pesquisa tem por objetivo pesquisar as relações
afetivas nas práticas pedagógicas envolvendo jovens e
adultos, com foco nas relações que se estabelecem
entre professor e aluno. Focalizam-se os aspectos
afetivos
positivos
nas
práticas
pedagógicas
observadas. Tem como sujeitos alunos em processo de
escolarização na FUMEC de Campinas (Fundação
Municipal para a Educação Comunitária). As bases
teóricas fixam-se na área da Psicologia, principalmente
em VYGOTSKY (1998, 2005) e WALLON (1968, 1979).
A coleta de dados toma por base a metodologia
qualitativa utilizando o procedimento de autoscopia.
Foram realizadas filmagens da sala de aula, edição dos
vídeos e exibição para os sujeitos durante as sessões
de autoscopia onde os mesmos verbalizavam sobre as
práticas observadas, gerando os dados da pesquisa.
Os dados obtidos foram agrupados em núcleos de
significação para realização da análise, a qual toma por
base a abordagem teórica assumida, sem deixar de dar
a devida importância ao caráter social ao qual a
modalidade EJA nos remete. Sua pertinência firma-se
na relevância social do tema, na atualidade e
importância da questão da Afetividade e nas
possibilidades de contribuir para o maior conhecimento
da temática ainda pouco pesquisada.
Afetividade - Autoscopia - Educação de jovens e adultos
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA
E INOVAÇÃO INSTITUCIONAL: EXPANSÃO DO
ENSINO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NUM
CONTEXTO DESCENTRALIZADO
Ana
Carolina
Godinho
dos
Reis
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Vicente Rodriguez
(Orientador), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
Criada pela Lei Complementar Estadual no. 870 de 19
de junho de 2000, a Região Metropolitana de
Campinas* (RMC) é composta por 19 municípios que
juntos buscam encontrar medidas de implementação e
organização de políticas públicas para melhoria em
suas infra-estruturas. Para auxiliar a administração da
RMC foram criadas as Câmaras Temáticas,
totalizando 10 Câmaras com reuniões regulares nas
áreas de saúde, educação, saneamento, transporte,

entre outras. Nessa pesquisa, nosso objeto de estudo
é a Câmara Temática de Educação. Criada em junho
de 2002, pelo conselho de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de Campinas (RMC) e composta por
Secretários Municipais de 12 dos 19 municípios, que
compõem a Região é considerada o maior órgão de
deliberação sobre educação da mesma e tem como
objetivo
o
levantamento
das
necessidades
educacionais e a tentativa de criar soluções para os
problemas educacionais dos municípios da RMC.
Através de entrevistas com os responsáveis pela
Câmara Temática de Educação e visita à mesma,
vamos analisar como ocorre seu funcionamento, sua
estrutura e quais suas principais deliberações, assim
como os principais problemas educacionais que está
Região enfrenta. *A RMC é composta pelos seguintes
municípios: Americana, Artur Nogueira, Campinas,
Cosmópolis,
Engenheiro
Coelho,
Holambra,
Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor,
Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara
D´Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e
Vinhedo.
Polïtícas públicas - Formação de professores - Expansão do ensino

H0622

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA
E INOVAÇÃO INSTITUCIONAL: O PÚBLICO E O
PRIVADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES
EM
CONTEXTOS
DESCENTRALIZADOS
Erika Moreira Martins (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Vicente Rodriguez (Orientador), Faculdade de
Educação - FE, UNICAMP
O objetivo deste trabalho é o de, a partir do processo
de descentralização, analisar as políticas públicas para
formação continuada de professores das redes
municipais de ensino da Região Metropolitana de
Campinas – RMC, destacando suas relações com o
setor privado. Ao realizarmos a análise do pensamento
empresarial através de elementos discursivos
buscamos identificar as intencionalidades subjacentes à
ênfase dada pelas empresas a respeito de sua atuação
e responsabilidade social pela educação. Este discurso
sugere que o Estado – ineficiente – deve terceirizar a
execução dos serviços sob sua responsabilidade, de
modo que empresas assumam a tarefa da elaboração e
implementação de políticas públicas educacionais
segundo pressupostos mercadológicos. A partir da
municipalização do ensino fundamental, com a
demanda de professores e as pressões externas para
oferta de cursos de formação, e ainda, existindo
recursos financeiros com destinação específica para tal,
os municípios, mesmo sem tradição ou história
institucional na oferta de formação continuada,
assumem esta tarefa. No entanto, para tal oferta, a
sociedade civil organizada se dispõe a dividir a tarefa
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educacional realizando parcerias na elaboração e/ou
implementação de serviços de responsabilidade do
setor público. Metodologicamente, além da pesquisa
bibliográfica, consultamos dados oficiais das matrículas
no ensino fundamental e informações das secretarias
de educação e das empresas parceiras em sítios
eletrônicos oficiais.
Política pública educacional - Formação de professores - Público e
privado

H0623

POLÍTICAS PÚBLICAS: O PÚBLICO E O PRIVADO
NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
EM CONTEXTOS DESCENTRALIZADOS
Luna Camargo Penna (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Vicente Rodriguez (Orientador), Faculdade de
Educação - FE, UNICAMP
Como objetivo específico da pesquisa pontuamos a
análise das ações estatais na implementação das
políticas para à formação continuada de professores.
Através das ações estatais tanto federais quanto
municipais, busca-se refletir as novas configurações do
público, tanto em relação a atual tendência das
parcerias público-privadas quando parcerias públicopúblico. Tendo como foco de análise, através da
pesquisa de campo, as políticas realizadas pela
prefeitura de Campinas, pautando-se mais diretamente
nas ações realizadas pelo centro de formação
continuada do município, CEFORTEPE. A pesquisa,
como já foi dito anteriormente, estrutura-se na
configuração contrária das políticas de formação
continuada, já que a nova lógica aponta a crescente
articulação dos setores privados para a elaboração e
implementação de políticas públicas. Dessa forma as
nossas análises serão restritas as ações estatais feitas
em âmbito municipal, por meio do estudo de caso da
cidade de Campinas, e merece atenção, a nível federal,
a Rede nacional de formação dos profissionais do
magistério, com fim de organizar dentro de um projeto
de cooperação entre União, Estados e Municípios, a
formação inicial e continuada dos profissionais do
magistério para as redes públicas da educação básica.
Política pública educacional - Formação de professores - Cursos de
formação

H0624

ATROPELOS, PARALISAÇÕES, MOVIMENTOS: UM
EDUCAR ENTRE IMAGENS
Fernanda
Cristina
Martins
Pestana
(Bolsista
PIBIC/CNPq), Susana Oliveira Dias e Prof. Dr.
Wenceslao Machado de Oliveira Junior (Orientador),
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
A fotografia materializa um momento, um instante
vivido, traduz para a bidimensionalidade uma realidade
fragmentada, multiplicada, transformada, que pode ser
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considerada uma ficção. As imagens fotográficas
movimentam uma série de aparições/apagamentos, o
imperceptível torna-se visível, o tempo pode ser
congelado, o movimento pode ser paralisado, as
pessoas sofrem mutilações, cores misturam-se,
aglomeram-se e criam formas que sugerem algo novo,
o momento perde seu contexto original possibilitando
novas associações. O artista/fotógrafo faz escolhas,
seleciona um recorte da realidade, transforma-a, faz
omissões, exalta o não visto e o imprevisto. Faz poesia
do mundo, enxerga a beleza escondida na vida
cotidiana, atropelada por um tempo que não descansa.
Sob este olhar, as fotografias de Alik Wunder foram
estudadas
nesta
pesquisa
e
impulsionaram
aproximações entre outras imagens, entre outras obras
e artistas, nas quais é possível observar os mesmos
questionamentos sobre as imagens. Geraram também
uma nova produção de imagens, na qual os
pensamentos levantadados foram transcritos pela
própria linguagem visual, porém em associação com
literatura, palavras, formas e cores. O suporte
fotográfico é substituído pelo eletrônico, que permite a
manipulação das fotografias e, portanto, a criação de
novas possibilidades de visibilidades das imagens
iniciais.
Educar - Imagens - Arte

H0625

METÁFORAS EM LUZ: UM ESTUDO SOBRE AS
PROBLEMATIZAÇÕES CRIADAS PELA LUZ NOS
BLOGS DO PROJETO BIOTECNOLOGIAS DE RUA
Glauco Roberto da Silva (Bolsista IC CNPq) e Prof. Dr.
Wenceslao Machado de Oliveira Junior (Orientador),
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
Este estudo está vinculado ao Projeto Biotecnologias
de Rua, realizado no Labjor/Unicamp em parceria com
o Laboratório OLHO da FE/Unicamp. Nele temos
explorado imagens e textos a fim de proporcionar
artefatos de divulgação pública e científica das
biotecnologias. Dentro do Biotecnologias de Rua foi
desenvolvida
o
portal
do
Projeto,
www.labjor.unicamp.br/biotecnologias, composto por
dez blogs, sendo alguns deles temáticos, focando
ambientes sociais das ruas onde os temas e imagens
das biotecnologias circulam e provocam pensamentos e
imagens acerca da vida. Neste estudo focaremos em
apenas dois destes blogs: igreja e pet-shop. Em ambos
encontraremos postagens onde a luz conversa com
imagens sagradas e cientificas, tais postagens buscam
uma interação entre as criações do projeto e o
internauta, viabilizando o diálogo acerca dos sentidos
da luz nas imagens religiosas de cristo e nas fotografias
contemporâneas da temática transgênica. A luz que
aparece nas imagens dos novos animais transgênicos
conserva algo dos sentidos da luz, divina, que emoldura
cristo nas pinturas cristãs? Assim, temos como centro
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que dá movimento ao projeto as postagens dos
internautas nestes dois blogs; elas visam entender
melhor como estão sendo significadas pelo público às
luzes presentes nas imagens resultantes das pesquisas
em manipulação genética que geram “seres luminosos”.
Luz - Bioptecnologia - Internet

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura
e Urbanismo
H0626

LEVANTAMENTO A ANÁLISE DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS RELACIONADAS À HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL EM ÁREAS CENTRAIS DE SÃO
PAULO - PERÍODO DE 2000 A 2008
Carolina Contiero Talarico (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Leandro Silva Medrano (Orientador),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
Para a grande maioria da população que habita a
região central da cidade de São Paulo -- que constrói e
mantém viva essa metrópole – os problemas de
moradia vêm de longa data. O mercado, que sequer
supre as necessidades dos setores de classe média e
média baixa, não constitui alternativa para a população
com baixos salários, relações de trabalho precárias e
afetadas pela falta de oferta de emprego formal. A luta
pelo acesso à terra urbanizada na cidade, com infraestrutura e serviços de qualidade, assim como pelo
acesso a financiamentos compatíveis com a
capacidade de pagamento dos trabalhadores mais
pobres da cidade, mantém-se e se acirra como pauta
por melhores condições de vida. A importância da
questão da habitação na área central motivou a
formação de uma comissão de estudos sobre o tema
na Câmara Municipal de São Paulo. Seu objetivo foi
analisar a situação da área consolidada da cidade, em
particular o seu esvaziamento, imobiliário e
populacional, e propor medidas para incrementar o uso
habitacional na região, em particular no que se refere à
moradia de interesse social. Novas propostas de
políticas públicas foram introduzidas, e tal iniciativa se
insere no contexto da renovação significativa ocorrida
na Câmara Municipal, com eleição de novos
vereadores e busca de um novo papel para o
legislativo. O presente projeto pretende organizar um
levantamento a análise das políticas públicas
relacionadas à habitação de interesse social na área
central de São Paulo. Também foi realizado o estudo
do Conjunto Habitacional Nova Jaguaré, que tem seu
uso destinado à habitação social.
Habitação social - Habitação centro São Paulo - Legislação habitação
social
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DISPERSÃO URBANA. CONCEITOS E CONTEXTO.
UM ESTUDO SOBRE A CIDADE DE CAMPINAS
Marina Varella Borges (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Leandro Silva Medrano (Orientador), Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
A região metropolitana de Campinas é atualmente
constituída por 19 municípios e 2,3 milhões de
habitantes. Seu processo de expansão deu-se pela
criação de núcleos isolados baseados na lógica da
especulação da terra. Esse processo de crescimento
vai além da questão metropolitana, o processo de
crescimento metapolitano, termo cunhado pelo francês
Ascher, trata do aumento e expansão das cidades além
da forma física, ele vai além, trata das relações entre a
multipilicidade e a heterogeneidade dentro da cidade,
como as ações dinâmicas deslocam e criam novos
espaços. É uma realidade além da metrópole. Na
região sudoeste de Campinas insere-se a análise
realizada, o bairro Campos Elíseos. O local é exemplar
dentro das questões discutidas de continuidade e
movimento espacial, um exemplo de crescimento que
promove a abertura para questionamentos sobre a
lógica de construção do espaço. É um local de
fragmentos, onde há infra-estrutura, porém não há a
continuidade, há quebras, barreiras. Essa infraestrutura é um suporte, uma potencialidade que deve
ser explorada a fim de capacitar o local e criar uma
possível centralidade a fim de integrar o território e
discutir suas relações.
Dispersão - Urbana - Urbanismo
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HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM CENTROS
URBANOS. ANÁLISE E LEVANTAMENTO GRÁFICO
DOS PROJETOS PREMIADOS COM MENÇÃO
HONROSA NO CONCURSO HABITASAMPA (2004),
VERSÃO BARRA FUNDA – SÃO PAULO
Natália Amgarten Simão (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Leandro Silva Medrano (Orientador), Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
Em todas as grandes cidades, assim como em São
Paulo, os centros históricos perderam parte significativa
de seus moradores, e de sua qualidade urbana. O
programa “Morar no Centro”, desenvolvido na gestão
2001-2004 pela Secretaria Municipal da Habitação e
Desenvolvimento Urbano (Sehab) e Cohab-SP do
município, foi uma importante política pública de
reabilitação dos bairros centrais da cidade de São
Paulo, e teve por objetivo intervir nos problemas
habitacionais da região, melhorando as condições de
habitação da população já residente, promovendo a
inclusão social da população de baixa renda ao cenário
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urbano formal e atraindo novos moradores para a
região. O Concurso HabitaSampa (2004) foi mais uma
ação do programa “Morar no Centro”, planejado para
atrair novos moradores e regularizar a situação de
quem vive em habitações precárias no centro de São
Paulo. O evento abriu espaço para que profissionais de
arquitetura apresentassem projetos visando à
construção de conjuntos habitacionais na Rua Cônego
Eugênio Marino (Barra Funda) e na Rua da Assembléia
(próxima à Catedral da Sé) para locação social. Esta
pesquisa visa o levantamento gráfico e análise dos seis
projetos com menção honrosa na versão Cônego
Eugênio Marino (Barra Funda) do concurso, como
complemento às análises e levantamentos já realizados
dos projetos vencedores.
Habitação social - Concurso habitasampa - Barra Funda, São Paulo

Faculdade de Educação Física
H0629

TIPOS DE INFLUÊNCIAS DOS PAIS E DA FAMÍLIA
NA ESCOLHA PELA INICIAÇÃO ESPORTIVA DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO FUTEBOL
Michele Negrello (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr.
Ademir De Marco (Orientador), Faculdade de Educação
Física - FEF, UNICAMP
Atualmente o esporte nas suas diversas modalidades
constitui-se num fenômeno que atrai milhões de
pessoas em todo o mundo. No caso específico do
Brasil, temos o futebol como o esporte de massa e que
mais atrai admiradores e praticantes, nos seus diversos
níveis, recreativo, amador e profissional. O atual
modelo que predomina na administração do futebol,
enquanto uma das modalidades que mais rende em
termos de lucro tanto para os empresários como para
os clubes e jogadores, tem atraído o interesse por parte
de crianças e dos pais e das famílias como um todo. Na
sociedade contemporânea a influência dos pais é muito
grande na vida das crianças e adolescentes. Tal
influência pode ser positiva ou negativa e infelizmente
em relação ao esporte, os malefícios são
constantemente encontrados. Diante deste quadro, este
estudo teve por objetivo analisar as influências dos pais
e da família sobre a decisão de crianças e adolescentes
em optarem pela iniciação esportiva no futebol. A
metodologia adotada foi a aplicação de um questionário
para as crianças e adolescentes e de outro questionário
para os pais, a fim de confrontar se as expectativas
coincidem ou não e em que medida os pais realmente
estão contribuindo para a efetiva formação esportiva de
seus filhos.
Iniciação esportiva - Criança - Futebol

H0630
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ESTUDO DA AGRESSIVIDADE NO ENSINO NÃOFORMAL
Adriana
Maria
Miranda
Linares
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Elaine Prodócimo
(Orientadora), Faculdade de Educação Física - FEF,
UNICAMP
A agressividade e a violência na sociedade têm, cada
vez mais, influenciado no cotidiano escolar. Este estudo
teve como objetivo compreender e analisar as
manifestações e principais contextos da agressividade
na educação não-formal.Como metodologia de
pesquisa utilizamos a abordagem qualitativa, por meio
da observação de alunos que freqüentam uma
instituição não-formal de ensino, durante a “Oficina do
Movimento”, ou seja, momento de realização de
atividades físicas ministradas por professores da área,
durante 3 meses, totalizando 11 sessões; além das
observações foram feitas entrevistas com professores,
psicólogo, coordenadora pedagógica e diretora, no total
de cinco entrevistas. Os resultados apontaram que as
manifestações agressivas no ensino não-formal
ocorreram por meio de provocações e xingamentos
durante o contexto de jogos tendo como referência as
habilidades motoras e características pessoais; a
presença de profissional especializado (psicólogo) e o
objetivo da instituição de não ser voltada para a
transmissão de conteúdos, poderia favorecer um
trabalho voltado para a formação do sujeito, porém,
observou-se a dificuldade nesse processo. Portanto
concluímos que é importante que haja estudos que
tratem desse tema não apenas na escolaridade regular
mas que também analisem as possibilidades nesse
âmbito de ensino.
Agressividade - Ensino não-formal - Relações pessoais

H0631

ESTUDO DA AGRESSIVIDADE ENTRE ALUNOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL I, EM ESCOLAS COM
LINHAS PEDAGÓGICAS DIFERENTES
Rebeca Signorelli Miguel (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Elaine Prodócimo (Orientadora), Faculdade
de Educação Física - FEF, UNICAMP
O estudo teve como objetivo analisar a ocorrência da
agressividade entre alunos de 1ª a 4ª séries (2° a 5°
anos) do ensino fundamental em escolas com linhas
pedagógicas distintas, sendo uma tradicional e outra
com abordagem construtivista. Este objetivo pauta-se
no interesse em investigar se diferentes pedagogias
influenciam, atuando como possíveis geradoras ou na
resolução de conflitos entre os alunos, e/ou no modo
de intervir quando tais manifestações se fazem
presentes. Para tal estudo foram realizadas entrevistas
com o coordenador pedagógico, 2 professores
generalistas, 1 professor de educação física e 3 alunos
de cada escola, além de observações sem intervenções
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no recreio escolar. A partir dos dados coletados foi
realizada análise dos discursos e dos relatórios obtidos
no recreio. No decorrer da pesquisa comprovou-se a
constância das manifestações agressivas no meio
escolar, além disso, percebeu-se que o ambiente da
escola influencia os comportamentos agressivos assim
como suas soluções. Os atos agressivos aconteceram,
muitas vezes, precedendo algum tipo de aproximação,
isso ocorre possivelmente pelo fato das crianças terem
dificuldade em iniciar um contato com um colega. Este
estudo revelou-nos a importância de um trabalho,
independente da linha pedagógica adotada pela escola,
com relação às questões sociais dos alunos, um
trabalho que envolva o conhecimento de si mesmo e do
outro, como forma de tratar com os relacionamentos
interpessoais.
Agressividade - Pedagogias - Crianças

H0632

FUTEBOL FEMININO, SOCIEDADE E GÊNERO: O
GUARANI FUTEBOL CLUBE
Rodrigo Martinelli Ferreira (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis
(Orientadora), Faculdade de Educação Física - FEF,
UNICAMP
O futebol possui grande importância para a sociedade
brasileira e mundial. Contudo, apesar de muitos
estudiosos considerarem o futebol um espaço
democrático, o vemos como um espaço ainda de
exclusão. Apesar dos grandes avanços e da crescente
inserção das mulheres em todos os campos sociais,
incluindo o esporte, a realidade do futebol feminino no
Brasil é completamente diferente para homens e
mulheres. A prática do futebol pelas mulheres ainda é
circundada por preconceitos, estereótipos, desinteresse
por parte dos dirigentes e falta de apoio. Nesse
contexto, o Guarani Futebol Clube, um dos pioneiros no
país, realiza trabalhos com o futebol feminino desde
1983 até a presente data (com algumas interrupções) e
configura uma importante fonte para análise do futebol
feminino no país acerca do estado organizacional da
modalidade e das dificuldades encontradas pelas
praticantes no que tange a condição contemporânea da
mulher.
Futebol - Sociedade - Gênero

H0633

FUTEBOL-ARTE E IDENTIDADE NACIONAL NAS
CRÔNICAS DE JOÃO SALDANHA
Vitor dos Santos Canale (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis
(Orientadora), Faculdade de Educação Física - FEF,
UNICAMP

As crônicas esportivas de João Saldanha são
documentos históricos, a partir dos quais, podemos
fazer importantes constatações sobre a vida brasileira
entre a década de 1960 e 1990. Esta pesquisa analisa
como sua crônica contribuiu para a afirmação de que
no Brasil se joga um estilo diferente de futebol, o
futebol-arte. Percebendo que essa denominação e as
observações provenientes dela não foram criadas pelo
autor refletiu-se sobre toda a tradição envolvida na
criação desta identidade, que remete à década de 1930
tanto com os cronistas esportivos como com a
influência sobre o futebol de conceitos sociológicos que
tentavam entender e caracterizar o país no período.
Assim, a democracia racial, a concepção de uma
identidade nacional coesa para todo o território, o
primado nacional de um estilo próprio de jogar, que
com ginga, envolve técnicas corporais herdadas de
danças locais e da prática da capoeira, faz junto com
suas reflexões marxistas sobre jogador brasileiro, base
para se pensar o homem do país, elemento que apesar
de seu atraso frente aos saberes formais de outras
nações pode pelas suas peculiaridades, aprendidas
numa transmissão de conhecimentos populares,
exercer primazia frente a outros países.
Identidade nacional - Futebol-arte - Crïtica esportiva

H0634

A INTERVENÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FÍSICA JUNTO A ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
SOBRE O FENÔMENO DO CULTO AO CORPO
Dolores Setuval Assaritti (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Jocimar Daolio (Orientador), Faculdade de
Educação Física - FEF, UNICAMP
Considerando que a Educação Física (EF) na escola
atua com um conjunto de manifestações culturais
ligadas ao corpo e movimento humanos, a chamada
cultura de movimento, há que se levar em conta em
sua atuação as influências exercidas pelos meios de
comunicação, que impõem aos alunos do Ensino Médio
um modelo ideal de corpo. Essa pesquisa propôs-se a
investigar se os professores de EF atentam para a
influência que o fenômeno do culto ao corpo exerce
sobre os alunos e como ocorre sua intervenção
educativa nas aulas. Inicialmente, foi feita uma revisão
bibliográfica sobre a Educação Física Escolar (EFE), o
culto ao corpo e os meios de comunicação de massa.
Posteriormente, foram realizadas entrevistas com
professores da rede pública de ensino de Campinas,
SP, atuantes no Ensino Médio. Pôde-se concluir que os
professores percebem a temática do culto ao corpo
presente no universo dos alunos, influenciando o
conteúdo das aulas. Embora atuem sobre esse tema
de maneiras diferentes e com recursos variados tais
como leitura de texto, aplicação de questionário,
apresentação de seminário, todos os professores
procuram incorporar esse tema em suas aulas,
211

Projetos da Área de Ciências Humanas
realizando, segundo eles, um contraponto àquilo que a
mídia apresenta. Destaca-se a referência dos
professores à nova proposta curricular de EF do Estado
de São Paulo, que contempla a temática do culto ao
corpo.

desenvolvimento e o crescimento do Kung Fu no Brasil.
Para que se possa atingir o objetivo proposto buscouse compreender a organização do Kung Fu no Brasil e
na China bem como suas divisões e subdivisões.
Kung Fu - Wu Shu - Confederação

Educação fïsíca escolar - Ensino médio - Culto ao Corpo

H0637
H0635

A EDUCAÇÃO FÍSICA E AS PRÁTICAS CORPORAIS
NO ENSINO MÉDIO: VISÃO DOS ALUNOS, DOS
PROFESSORES E DA LEGISLAÇÃO
Camila Neves Corrêa Marques (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Jorge Sergio Pérez Gallardo (Orientador),
Faculdade de Educação Física - FEF, UNICAMP
As Orientações Curriculares para o Ensino Médio
consideram que um dos papéis da Educação Física
seja o de compreender e discutir junto aos jovens, os
valores e significados que estão por trás de suas
práticas corporais marcadas por diferentes situações e
condições sociais, econômicas, morais, culturais,
religiosas e étnicas. Este trabalho pretende explicitar
uma crítica baseada nas teorias curriculares pós-crítica,
em relação à nova Proposta Curricular do Estado de
São Paulo para a Educação Física, recentemente
distribuída, a qual acreditamos não ser adequada, pois
apresenta uma única forma de cultura a ser veiculada
no Ensino Médio. Diante da riqueza de práticas e
manifestações culturais da cultura corporal existentes,
escolheram de forma hegemônica alguns conteúdos em
detrimento das manifestações culturais que são
produzidas e consumidas pelos alunos. A metodologia
utilizada é a realização de entrevistas com os
professores de Ensino Médio de escolas públicas e
particulares, a cerca de seu conhecimento a respeito da
nova proposta, suas aplicações na escola e problemas
com a aplicação; bem como entrevistas com alunos
para ver o grau de compreensão e entendimento do
que seja a Educação Física escolar para eles.
Resultados e conclusões em andamento.
Ensino médio - Práticas corporais - Educação física

O LAZER NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE
CORDEIRÓPOLIS:
DEMANDA
SOCIAL
OU
AUSÊNCIA CONSENTIDA?
Juliana Cristina Barandão (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Lino Castellani Filho (Orientador), Faculdade
de Educação Física - FEF, UNICAMP
A presente pesquisa objetiva a análise da organização
das políticas que definem os espaços, os equipamentos
e as atividades de lazer desenvolvidas no município de
Cordeirópolis, a partir da organização social da
população do município e da sua influência na
proposição de políticas públicas. Para tanto,
analisamos o contexto e a elaboração do Plano Diretor
do município de Cordeirópolis, que ainda se encontra
em fase de elaboração, e o espaço que o mesmo
possibilita para que a população participe do processo
de criação e administração dos espaços de lazer. O
caminho metodológico percorrido abrange revisão de
literatura, pesquisa documental e realização de
entrevista
semi-estruturada,
com
líderes
de
organizações não-governamentais e associações de
bairros, representantes da população, que participaram
no (do) processo de elaboração do Plano Diretor do
município de Cordeirópolis.
Política pública - Lazer - Planejamento urbano

H0638

PEDAGOGIA
DAS
ATIVIDADES
CIRCENSES:
JOGOS DE MALABARES NA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR
Pedro Henrique Godoy Gandia Pinheiro (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Marco Antonio Coelho
Bortoleto (Orientador), Faculdade de Educação Física FEF, UNICAMP

H0636

ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO
DE KUNG FU NO BRASIL E NA CHINA
Hélio Mamoru Yoshida (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. José Júlio Gavião de Almeida (Orientador),
Faculdade de Educação Física - FEF, UNICAMP
Visto a massificação do Kung Fu, no Brasil e no Mundo,
assim como a qualidade de suas atividades (vide
inclusão nas Olimpíadas de Pequim 2008 como esporte
demonstrativo, com a participação de diversos países,
incluindo o Brasil) entende-se a necessidade de se
compreender melhor essa organização no Brasil e,
diante
das diretrizes internacionais, para o
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A aproximação da Educação Física com o Circo tem se
tornado cada vez mais evidente, não exclusivamente
pelo caráter motor das atividades circenses, mas
especialmente pelo legado patrimonial do circo
enquanto parte da cultura corporal. Sendo a escola a
principal instituição responsável pela transmissão
destes saberes, entende-se que é na educação física
escolar que tais atividades devem ser tratadas.
Considerando as pesquisas realizadas no Brasil e no
exterior, que analisam a inclusão das atividades
circenses no ambiente escolar, a presente pesquisa
reuniu e elaborou, em um primeiro momento, um
conjunto de “jogos malabarísticos”. Em um segundo
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momento os jogos foram aplicados a dois grupos de
alunos de ensino fundamental, com o intuito de se
comparar qualitativamente uma pedagogia voltada aos
jogos eoutra possibilidade pedagógica voltada para o
gesto técnico. Esperamos que esta pesquisa contribua
com a divulgação e ampliação das atividades circenses
como saberes a serem tratados na educação física
escolar, bem como criar novos questionamentos acerca
da forma que este tema pode ser trabalhado,
permitindo com isso que o aluno vivencie novas
experiências, as quais contribuam com a sua formação,
apontando sempre para uma educação física
renovadora.
Atividades circenses - Educação fisica - Jogos

Instituto de Artes
H0639

A EXISTÊNCIA FOTOGRÁFICA DOS UMUTINA
Ruth Battistetti Cardoso de Almeida (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Fernando Cury de Tacca
(Orientador), Instituto de Artes - IA, UNICAMP
Esta pesquisa busca uma existência fotográfica do
grupo étnico Umutina, que se localiza a oeste do Mato
Grosso, analisando as imagens – de uma forma menos
comparativa e com mais ênfase na intencionalidade e
construção de sentido – de fotógrafos da Comissão
Rondon e fotografias tiradas pelos próprios indígenas.
Neste
trabalho
encontram-se
três
momentos
fundamentais que fecham a idéia mais geral desta
análise: 1-) fotografias de José Louro, no período das
décadas de 1910, permitem pensar como se iniciou a
construção de imagem sobre esta nação indígena; 2-)
O período fotografado por Harald Schultz, a saber, a
década de 1940, evidenciará a imagética produzida
pela Comissão Rondon e seus membros e como isso
poderia influenciar "os olhos" de uma sociedade em
desenvolvimento para as comunidades indígenas; 3-) A
atual apropriação destes indivíduos sobre a própria
imagem; ou seja, com o estudo das fotografias
endógenas, torna-se possível perceber as condições do
processo social de produção de sentido; uma vez que a
análise destas fotografias permite perceber “pontos de
vista” particulares devido ao contexto sócio-cultural no
qual foram produzidas.
Fotografia - Imagética - Umutina

Instituto de Economia
H0640

BASILÉIA II NO BRASIL: EFEITOS DA ADOÇÃO DO
MODELO PADRONIZADO SIMPLES SOBRE OS
REQUERIMENTOS DE CAPITAL
Filipe Dourado Sucupira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Ana Rosa Ribeiro de Mendonça Sarti
(Orientadora), Instituto de Economia - IE, UNICAMP
O Acordo de Basiléia é instituído em 1988, como forma
de atuação de regulação bancária a fim de se
estabelecer um funcionamento seguro do sistema
financeiro internacional. Pretende-se estabelecer
requerimentos mínimos de capital de modo a garantir
que os bancos tenham capacidade de reação a
situações adversas. Parte importante das críticas à
Basiléia I incide sobre a padronização de regras. A
discussão e publicação de um novo Acordo, Basiléia II
(2004) procura então enfrentar as fragilidades
destacadas do Acordo de 1988 com a introdução de
modelos marcados pela aproximação às práticas de
mercado: inovações nas ponderações de riscos como o
risco operacional e atuação mais supervisora do que
regulatória das instituições responsáveis pela
segurança do sistema, tendo como objetivo declarado o
fortalecimento da solidez e da estabilidade financeira do
sistema bancário. O Acordo de Basiléia é adotado em
1994 e o Banco Central do Brasil impele ânimos para a
criação de uma série de medidas de regulamentação e
supervisão de acordo com as novas necessidades de
controle do mercado financeiro. A adoção do Novo
Acordo está sendo implementada de forma gradual (até
o final de 2012, segundo cronograma publicado pelo
BCB), em função da enorme complexidade das novas
regras. O objetivo do presente trabalho é avaliar os
impactos da adoção do Modelo Padronizado Simples
sobre os índices de capital de instituições financeiras
atuantes no Brasil.
Basiléia II - Brasil - Adoção

H0641

BASILÉIA II NO BRASIL: ANÁLISE DOS NOVOS
MÉTODOS DE CÁLCULO DOS RISCOS DE
MERCADO
Henrique Vilhar Peretti (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Ana Rosa Ribeiro de Mendonça Sarti
(Orientadora), Instituto de Economia - IE, UNICAMP
Este trabalho levanta e documenta os métodos
utilizados no mercado financeiro brasileiro para
mensuração dos níveis mínimos de capital para
cobertura dos riscos de mercado a que estão expostas
as
instituições
financeiras,
como
parte
da
regulamentação prudencial aplicada pelo Banco
Central. Este buscou, em 2000, ajustar a estrutura
regulatória às práticas internacionais recomendadas
pelo Adendo de 1996 ao Acordo de Basiléia I (1988). O
Acordo de Basiléia II (2004) não alterou o tratamento
dos riscos de mercado. No entanto, o Banco Central
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publicou em 2007 novos métodos a serem adotados
pelas instituições financeiras para adequar-se
completamente ao Adendo de 1996, que passaram a
vigorar em 1º de julho de 2008. Tal medida buscou
aperfeiçoar as regras de cálculo para risco de mercado
já existente e introduzir requerimentos de capital para
categorias de risco ainda não contempladas pelo
arcabouço vigente até aquela data. A nova metodologia
é claramente mais acurada que a anterior. A postura do
Banco
Central,
ao
incorporar
as
práticas
internacionalmente recomendadas, é bem-sucedida no
sentido de reforças as regras prudenciais nacionais.
Basiléia - Regulação - Risco

H0642

O BRASIL E A AMÉRICA DO SUL: MECANISMOS
FINANCEIROS DE CURTO PRAZO PARA A
INTEGRAÇÃO REGIONAL
Carlos Eduardo de Oliveira Santos Junior (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. André Martins Biancareli
(Orientador), Instituto de Economia - IE, UNICAMP
O projeto tem como objetivo fazer um estudo das
condições financeiras das economias da América do
Sul e examinar os mecanismos de integração financeira
de longo prazo nesta região. A cooperação regional
teve um progresso maior no âmbito comercial, com
Mercosul e com a Comunidade Andina de Nações. Mas
é importante uma integração financeira maior, porque
os países necessitam de uma complementaridade entre
instituições financeiras mundiais e regionais e com a
união teriam um maior poder de influência nas agências
multilaterais globais, além do melhor atendimento das
próprias necessidades locais de financiamento. Foi
realizado um exame da literatura teórica para a
compreensão do fundionamento dos sistemas
financeiros, desde o banco comercial até os bancos de
desenvolvimento, tendo uma visão do circuito
keynesiano. Foram acompanhados os diferentes
órgãos de financiamento do desenvolvimento na região:
CAF, Banco do Sul, Fonplata,. Foi feita uma pesquisa
de estrutura do capital, que contam as aprovações, as
carteiras e o desembolso da CAF e da Fonplata, dando
uma ênfase para a participação brasileira nestas
instituições. O Banco do Sul também foi estudado,
analisando os movimentos e conversas dos líderes
políticos para aperfeiçoamento da instituição.
Integração regional - América Latina - Financiamento curto prazo

H0643

ESTRUTURA PRODUTIVA E ESPECIALIZAÇÃO
COMERCIAL NA ÁSIA DINÂMICA
Eduardo Alvarenga de Melo (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Antonio Carlos Macedo e Silva (Orientador),
Instituto de Economia - IE, UNICAMP
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O objeto desta pesquisa é o comércio exterior de bens
(exportações e importações) de alguns países da
chamada Ásia dinâmica (como China, Índia, Indonésia,
Filipinas, Coréia do Sul, Tailândia, Taiwan e Malásia).
Procurou-se investigar as conexões entre estrutura
produtiva, especialização comercial e crescimento; e
relacionar essas conexões na discussão sobre as
causas das diferenças entre o dinamismo asiático e o
lento crescimento dos países latino-americanos. Para
tanto, buscamos descrever o padrão do comércio da
região em estudo como um todo, e, para países
selecionados, investigar a composição do comércio e
do saldo comercial de acordo com a intensidade
tecnológica dos bens. O estudo foi baseado em
revisões bibliográficas relevantes e na construção de
estatísticas descritivas apoiadas na base de dados do
COMTRADE, órgão da ONU. Os dados permitiram
concluir que a natureza da especialização comercial
tem, de fato, importância no desenvolvimento nacional,
visto que os produtos de maior intensidade tecnológica
são caracterizados por demanda mundial mais
dinâmica, isto é, têm elasticidade-renda da demanda
maior que dos produtos primários.
Comércio intraregional - Ásia em desenvolvimento - Estrutura
produtiva

H0644

ESTRUTURA PRODUTIVA E ESPECIALIZAÇÃO
COMERCIAL: A AMÉRICA LATINA
Pedro
Henrique
Thibes
Forquesato
(Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Antonio Carlos Macedo e Silva
(Orientador), Instituto de Economia - IE, UNICAMP
Se o avanço tecnológico e o progresso de uma nação
são “setor-específicos”, então uma especialização
produtiva e uma pauta de exportação mais propícia a
este avanço na divisão internacional do trabalho seria
favorável a este país – e vice-versa. Neste argumento,
países com uma pauta de exportação concentrada em
bens de alto teor (e potencial) tecnológico possuem
uma forte vantagem sobre os exportadores de bens de
baixo teor tecnológico (i.e. commodities e bens
intensivos em trabalho ou recursos naturais). O âmbito
desta pesquisa em particular é o estudo comparativo
entre o comércio exterior dos países da América
Latina, mais especificamente Argentina e Brasil. Este
estudo demonstra uma qualidade maior do comércio
sul-sul, representado na análise das exportações dentro
do Mercosul (Mercado Comum do Sul, formado pelo
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), comparadas
com as exportações para os países da OECD
(Organisation for Economic Co-operation and
Development, um grupo formado pelos países mais
ricos do mundo).
Comércio intraregional - América do Sul - Estrutura produtiva
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H0645

CADASTRO E REGULAÇÃO DA PROPRIEDADE DA
TERRA: UM ESTUDO DE CASO
Ânderson Simões Costa (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Bastiaan Philip Reydon (Orientador), Instituto de
Economia - IE, UNICAMP
A indefinição sobre a propriedade da terra é um sério
obstáculo para o desenvolvimento social e econômico
de várias regiões do Brasil. Além de ser uma das
origens da concentração de terras privadas, a falta de
um cadastro de terras efetivo permite a especulação
com terras, mecanismo indutor de grande parte dos
problemas crônicos de uso e ocupação do solo na
realidade brasileira. Pela importância do uso adequado
e sustentável do solo, há a necessidade de uma
regulação do mercado de terras por parte do Estado em
conjunto com a sociedade, pois este não é autoregulado. Neste trabalho, a partir da literatura e dados
encontrados nos diversos meios, mostramos a
necessidade de um cadastro de terras no Brasil,
analisando a legislação em vigor. As leis brasileiras e
decretos do INCRA que regulamentam o cadastro das
propriedades agrícolas, dada a complexidade das
exigências para este procedimento, tornam a atividade
onerosa e a regulação inviável. O trabalho mostra
alternativas para aumento da eficácia da legislação, por
esta ser fundamental para políticas como reforma
agrária, tributação efetiva e planejamento territorial
rural. Foi feito, também, um estudo de caso do
município paraense de São João da Ponta, que passou
por um cadastramento seguindo as normas do INCRA,
para estimar o custo e possibilidade de extrapolação da
experiência realizada para outros municípios, a qual é
provada inviável.
Reforma agrária - Cadastro - Regulação fundiária

H0646

ATIVIDADES TECNOLÓGICAS DAS EMPRESAS
NACIONAIS E ESTRANGEIRAS NO SETOR DE
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO
BRASIL
Brigido Fernandes da Cruz Junior (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Celio Hiratuka (Orientador),
Instituto de Economia - IE, UNICAMP
O trabalho consiste na busca de instrumentos que
mostrem as estratégias adotadas pelas empresas
nacionais e estrangeiras de telecomunicações no Brasil
através
de
dados
de
produção,
emprego,
importação/exportação, etc. e do processo histórico
pelo qual passou o setor que evidenciem essas
estratégias que foram adotadas por essas empresas.
Tele-equipamentos - Tecnologia - Indústria

H0647

EVOLUÇÃO RECENTE DA ATIVIDADE INOVATIVA
NA INDÚSTRIA BRASILEIRA: ANALISE SETORIAL A
PARTIR DA PINTEC
Fernando Massucci Ferreira (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Prof. Dr. Celio Hiratuka (Orientador), Instituto de
Economia - IE, UNICAMP
O projeto visa angariar informações sobre as indústrias
brasileiras, de forma a criar uma fonte de dados para
que seja possível analisar como a inovação tem
evoluído dentro da do parque industrial brasileiro,
observando seu índice de uso, difusão e nível de
investimento dentro dos diversos setores industriais do
Brasil atualmente. Para que esse objetivo seja
alcançado com êxito, são utilizados dados da Pesquisa
Industrial de Inovação Tecnológica (PINTEC)
fornecidos a partir de tabelas, permitindo o acesso a
informações pertinentes ao andamento do projeto.
Dessa forma promove-se uma análise setorial,
concluindo em que áreas da indústria brasileira, a
tecnologia e a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) têm
ganhado espaço e importância, podendo levar a cabo
quais são os problemas da industrialização nacional e
seu atraso em relação às de países desenvolvidos,
permitindo até mesmo estabelecer diagnósticos e
solucionar entraves enfrentados por esta área no Brasil.
Inovação - Indústria - Tecnologia

H0648

AVALIAÇÃO DA COMPETIÇÃO CHINESA COM
PRODUTOS
INDUSTRIAIS
BRASILEIROS
NO
MERCADO DOMÉSTICO E NO EXTERIOR
Leonardo Henrique Zamariola (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Celio Hiratuka (Orientador), Instituto de
Economia - IE, UNICAMP
A China vem se tornando um país cada vez mais
importante no âmbito internacional, tanto em termos
políticos quanto em termos economicos. Por meio dos
dados obtidos, o projeto visa a analisar as formas com
que a economia chinesa desenvolve impacto sobre o
comércio exterior brasileiro. Para tanto, focou-se na
interpretação das formas de competições dos produtos
industriais chineses para com o mercado doméstico
brasileiro e em terceiros mercados. Sendo assim,
utilizou-se de dados da base Secex (secretária do
comércio/MDIC) para as análises dos impactos que as
importações de produtos chineses causam na
economia brasileira, seguindo com a análise dos dados
obtidos via COMTRADE (Nações Unidas) para
interpretar as formas que adquirem os impactos da
concorrência chinesa em terceiros mercados. A forma
central de análise focada na primeira etapa
caracterizou-se por analisar os coeficientes de
penetração totais e os coeficientes de penetração das
importações chinesas. Para a segunda etapa, o foco
residiu, em linhas gerais, em verificar séries de
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evolução do market-share dos dois países dento dos
terceiros mercados.
Comércio internacional - Exportações - China

H0649

O BRASIL E A PERIFERIA NA ERA DA
GLOBALIZAÇÃO:
POLÍTICA
ECONÔMICA
E
DESENVOLVIMENTO NA ERA DA GLOBALIZAÇÃO
Mateus Bettine Bernardo (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Daniela Magalhães Prates (Orientadora),
Instituto de Economia - IE, UNICAMP
A liberalização e desregulamentação financeiras,
aprofundadas nas décadas de 1980 e 1990, têm sido
determinantes para a eclosão de periódicas crises nos
países emergentes, que ocupam uma posição
subordinada no sistema monetário e financeiro
internacional
contemporâneo,
cujo
caráter
é
assimétrico. Com reduzida autonomia política, os
países periféricos foram gradualmente forçados a abrir
suas respectivas economias ao capital estrangeiro
especulativo, tornando-as mais dependentes dos fluxos
internacionais de capitais e do estado das expectativas
dos investidores institucionais e, assim, vulneráveis à
eclosão de crises financeiras, com conseqüências
adversas sobre suas economias. A partir de uma
abordagem heterodoxa, procura-se neste estudo
explicitar as assimetrias do sistema monetário e
financeiro internacional contemporâneo e relacioná-las
com as periódicas crises nos países emergentes, tendo
em vista uma dinâmica hierárquica em torno de uma
moeda-chave, o dólar. Para fins de comparação, são
utilizados os casos do Brasil e da Coréia do Sul.
Abertura financeira - Crises financeiras - Países emergentes

H0650

A
HEGEMONIA
AMERICANA
E
O
NOVO
IMPERIALISMO
Aline
Di
Fazio
Francabandiera
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Eduardo Barros Mariutti
(Orientador), Instituto de Economia - IE, UNICAMP
O declínio da Hegemonia Britânica foi concomitante ao
acirramento da rivalidade internacional, fato que
desencadeou a corrida imperialista responsável pela
eclosão da Primeira Guerra Mundial. Esta parece ser a
sina de toda fase marcada por uma hegemonia
declinante: a espiral de conflitos político-econômicos na
arena internacional se mescla à agitação social no
interior das sociedades, a ponto de promover uma
transformação radical da ordem vigente. Mas, apesar
desta tendência geral, todo período hegemônico é
específico. A hegemonia estadunidense não poderia
ser diferente: ela repousa em um conjunto específico de
regimes internacionais, todos eles propensos a um tipo
de abertura econômica favorável ao capitalismo
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americano, isto é, uma maior liberdade de ação para as
empresas transnacionais e ao livre fluxo do capital
financeiro. Até o momento, não há sinal de que alguma
potência – ou conjunto de potências – tenha interesse
em contestar a ordem americana. Por conta disto,
grande parte da discussão sobre o Novo Imperialismo
se confunde, na verdade, com o unilateralismo do
governo Bush. Partimos da idéia de que não é possível
separar as duas dimensões do problema: a questão da
peculiaridade da hegemonia americana é conexa com a
discussão sobre o novo imperialismo. E este não é algo
meramente conjuntural, que se resolve com uma mera
substituição das forças políticas no governo dos
Estados Unidos.
Hegemonia - Economia política - Imperialismo

H0651

DA HEGEMONIA BENIGNA AO UNILATERALISMO:
A ESTRATÉGIA FINANCEIRA DOS EUA NA
DÉCADA DE 1970
Rafael Martins de Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Eduardo Barros Mariutti (Orientador), Instituto
de Economia - IE, UNICAMP
A desagregação produzida pela II Guerra Mundial
demandou uma reforma radical nas diretrizes que
nortearam a economia mundial no fim do século XIX: o
laissez faire cedeu lugar à imposição de controles
sociais sobre o mercado, orquestrados em grande
medida pelos Estados Unidos. A materialização disto,
no plano financeiro, foi a criação do sistema de Bretton
Woods. Coube ao plano Marshall dar o impulso inicial
aos “Anos Dourados”, uma fase extraordinária de
crescimento econômico amparado por reformas sociais.
A década de 1970 foi marcada pela desarticulação
deste arranjo internacional, o qual preparou o caminho
para a reação conservadora simbolizada pela eleição
de Ronald Reagan. Pretendemos analisar a estratégia
financeira implementada pelos EUA na década de
1970, destacando as medidas adotadas para contornar
os efeitos adversos do choque do Petróleo e restaurar
sua liderança na política mundial. Partimos da hipótese
que os EUA usaram fundamentalmente do seu poder
para deslegitimar as instituições multilaterais (o FMI e
OECD) que poderiam ter sido mobilizadas para conter a
crise, com o claro propósito de deslocar os efeitos
negativos da elevação dos preços do óleo para os seus
“aliados-rivais”: a Europa Ocidental e o Japão.
Petróleo - Hegemonia - Política internacional

H0652

UMA ANÁLISE DA ESCOLARIDADE DA FORÇA DE
TRABALHO FEMININA
Diana Gomes de Almeida (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Eugenia Troncoso Leone (Orientadora),
Instituto de Economia - IE, UNICAMP
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Nos anos de 2002 e 2007, a população analfabeta
feminina total era inferior à masculina em 0,6%, tendo
havido entre os anos, redução do analfabetismo para
ambos os sexos. Analisando-se os sexos por idade,
observa-se, nos dois períodos, que as mulheres têm
menores índices de analfabetismo do que os homens,
salvo nas faixas de idade de 50 anos ou mais. Na
análise da distribuição dos analfabetos por idade,
considerando-se a população analfabeta, as mesmas
observações se processam. As mulheres são mais
escolarizadas do que os homens. Nos dois anos de
análise, observa-se aumento na escolarização das
mulheres, com redução do percentual das que
compõem o grupo de menos de 8 anos de estudo e
aumento do percentual das que compõem o grupo de
11 anos e mais de estudo. As mulheres ocupadas são
mais escolarizadas do que os homens, o que é
percebido devido às maiores proporções de mulheres
ocupadas com mais de 11 anos de estudo, e à maior
proporção de mulheres na população total com mais de
15 anos de estudo. Ressalta-se também um aumento
da escolaridade feminina entre os anos de 2002 e
2007, o que também ocorreu para a educação
masculina.
Escolaridade - Trabalho - Feminina

H0653

O IMPACTO DA REGULAÇÃO DAS RELAÇÕES DE
TRABALHO NA FORÇA DE TRABALHO FEMININA
Francine Martinez Braite (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Eugenia Troncoso Leone (Orientadora),
Instituto de Economia - IE, UNICAMP
No mundo contemporâneo, os debates sobre o
mercado de trabalho estão cada vez mais focados na
flexibilização e na precariedade das relações de
trabalho. A sociedade capitalista questiona as formas
de contratação formal, optando pela flexibilização dos
contratos (banco de horas, horas extras, entre outras).
Neste projeto, com base na literatura existente, foi
desenvolvido um trabalho que ponderou as diferentes
formas de flexibilização e os seus impactos no mercado
de trabalho, com ênfase no trabalho feminino.
Consideraram-se dados da Pesquisa Mensal de
Emprego (PME), Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) e pesquisa do DIEESE. Foram
utilizados indicadores de mercado de trabalho, tais
como: taxas de ocupação, desemprego e contratação
formal. Foi analisado inicialmente o processo de
flexibilização em alguns países desenvolvidos e,
posteriormente, no Brasil. Neste, a partir de 1990, em
meio a um processo de globalização e liberalização
econômica, que afetou o mercado de trabalho,
diminuindo a participação do emprego formal e
ampliando outras formas de contratação, desprovidas
das tão necessárias regulações que regem o mercado

de trabalho. Nestas novas formas de contratação,
destaca-se a participação da mulher no mercado de
trabalho.
Regulação - Relações de trabalho - Trabalho feminino

H0654

MUDANÇAS DEMOGRÁFICAS E ALTERAÇÕES NO
PERFIL DA PEA
Marcela Cristina de Souza (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Eugenia Troncoso Leone (Orientadora),
Instituto de Economia - IE, UNICAMP
O perfil populacional brasileiro vem passando por
mudanças estruturais desde a década de 1940,
relacionadas tanto com a melhora das condições de
vida ligadas a saneamento básico e atendimento
médico, quanto com a urbanização, que altera a rotina
das famílias. Esse projeto teve como objeto de estudo o
período entre 1960 e 2000, em que se concentram as
mudanças demográficas, mais conhecido como
“Transição Demográfica”. Durante esses anos a
dinâmica entre mortalidade e fecundidade leva à
desaceleração do crescimento, resultando num padrão
de distribuição etária em constante mutação com
destino a uma população mais madura. A evolução
desse processo é mostrada através de gráficos
baseados em dados da PNAD e a partir deste estudo
procurou-se relacionar tais mudanças com o
crescimento econômico e suas consequências para o
perfil da PEA. A predominância da faixa etária entre 15
e 65 na PEA, somada a maior participação feminina no
mercado de trabalho resulta num grande potencial
produtivo, conhecido como “Bônus Demográfico”, que é
vista como uma grande oportunidade de crescimento
para o Brasil antes que a população entre num
processo de maciço envelhecimento. Para aproveitar
essa janela de oportunidade, porém, é necessário
construir um ambiente social e econômico favorável
que depende da iniciativa governamental.
Pea - Demografia - Alterações

H0655

DIFERENÃ§AS DE RENDIMENTOS ENTRE HOMENS
E MULHERES
Thais Silva Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa.
Dra. Eugenia Troncoso Leone (Orientadora), Instituto
de Economia - IE, UNICAMP
O mercado de trabalho sempre apresentou condições
desiguais para homens e mulheres no que diz respeito
à inserção, cargos ocupados e, principalmente,
salários. Debates sobre o assunto são recorrentes ao
longo da história, assim como a luta feminista pela
busca da igualdade entre os sexos. O intuito do
trabalho foi analisar como se deu a evolução da
inserção feminina no mercado de trabalho no Brasil
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para o período de 2002 a 2006, com base em dados da
PNAD, através de um mapeamento e comparação de
indicadores para homens e mulheres, considerando
principalmente as variáveis escolaridade, cargo e
remuneração, no contexto socioeconômico vigente. É
relevante que a discrepância entre os sexos tem
apresentado significativa melhora, indicada pela
redução do distanciamento, para homens e mulheres,
das variáveis já citadas. No entanto, as mulheres
permanecem em situação desprivilegiada e continuam
enfrentando dificuldades para vencer os obstáculos no
mercado. Mesmo com escolaridade inferior, os homens
ocupam níveis hierárquicos superiores, conquistando
maiores remunerações. Há ainda um longo caminho a
trilhar e a igualdade, principalmente a salarial, está
distante de ser realidade. Ainda assim, há um período
de tempo considerável, mostra-se como tendência a
melhoria do perfil de inserção feminina no mercado de
trabalho e, portanto, são positivas as perspectivas
futuras.
Rendimentos - Diferenças - Sexo

H0656

SETOR DE TURISMO NO BRASIL:UMA ANÁLISE DO
PROCESSO
DE
REGIONALIZAÇÃO/INTERIORIZAÇÃO
E
CONSOLIDAÇÃO DE NOVOS PONTOS TURÍSTICOS
Tarcila Marques Fidalgo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Fernando Sarti (Orientador), Instituto de Economia IE, UNICAMP
Introdução: O Turismo tem crescido como fenômeno
socioeconômico e propulsor do desenvolvimento. Isso é
observado no Brasil, embora ainda aquém do potencial
efetivo. Objetivo e método: Avaliar o desempenho e
capacitação competitiva do Turismo no Brasil,
comparando o grupo de municípios com potencial
turístico (GPT) com o grupo dos demais municípios
(GRB) no Brasil. As informações foram obtidas da
RAIS/Ministério do Trabalho para os anos de 2000,
2003 e 2006. Resultados: Houve crescente
importância do Turismo para o GPT, embora ainda seja
baixa a participação das Atividades Turísticas (AT) no
total dos Serviços. A remuneração média das AT foi
decrescente e inferior às de Serviços no GPT. O grau
de escolaridade nas AT foi crescente, mas também
inferior ao das demais Atividades de Serviços. O
tamanho médio dos estabelecimentos reduziu-se,
sugerindo maior pulverização das AT. A análise
comparativa dentro do GPT aponta que quanto maior a
intensidade do turismo, maior a remuneração média,
ainda que decrescente. Conclusões: É fato o aumento
de importância econômica e social das AT no Brasil,
embora fosse desejável uma participação mais
significativa.
O
programa
de
Regionalização/Interiorização
é
uma
importante
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estratégia para desenvolver o Turismo e reduzir as
disparidades observadas dentro do GPT.
Turismo - Desenvolvimento regional - Competitividade

H0657

A RETOMADA DA INDÚSTRIA NAVAL NO BRASIL:
PERFIL E LIÇÕES SEGMENTO DE CONSTRUÇÃO
DE EMBARCAÇÕES DE APOIO OFFSHORE
Vanessa Moraes Lugli (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Fernando Sarti (Orientador), Instituto de Economia IE, UNICAMP
Os últimos anos têm sido especialmente positivos para
a indústria naval brasileira. Após mais de uma década
de crise, fechamentos de empresas e postos de
trabalho, desatualização tecnológica e endividamento, o
setor tem se reaquecido, especialmente em função da
demanda de embarcações realizadas pela Petrobrás.
Dentro deste cenário o setor de embarcações de apoio
offshore pode ser apontado como um caso de relativo
sucesso nos últimos anos. Aproveitando-se também de
uma política da estatal de petróleo brasileira, o
segmento vive hoje um processo de crescimento e
aprendizado mais maduro do que o restante da
indústria naval. Este projeto pretende identificar as
principais características deste amadurecimento,
identificando as potencialidades do setor e auxiliando a
compreender a trajetória recente da indústria naval
nacional.
Competitividade - Comércio exterior - Naval

H0658

O DEBATE BRASILEIRO SOBRE A REGULAÇÃO
DO MERCADO DE TRABALHO (1990-2006)
Bartira Tardelli Nunes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
José Dari Krein (Orientador), Instituto de Economia - IE,
UNICAMP
O estudo discute algumas posições teóricas presentes
no debate brasileiro sobre a regulação do mercado de
trabalho a partir da década de 1990. Também faz uma
sistematização das medidas governamentais tomadas,
no período analisado, na área trabalhista. Três
posições teóricas se destacam sobre as formas mais
adequadas para se resolver os problemas do mercado
de trabalho brasileiro, como o desemprego e a
informalidade. Duas dessas posições, que são
representadas por José Pastore e por José Márcio
Camargo e que recebem ênfase em nosso estudo,
defendem o enfraquecimento da regulação pública do
mercado de trabalho, o que significa uma
desregulamentação de direitos e uma flexibilização das
relações trabalhistas. Já a terceira é uma posição de
crítica às anteriores, que acredita que esse
enfraquecimento da regulação pública significaria, na
prática, a diminuição dos meios de proteção social dos
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trabalhadores, e não teria efeitos positivos sobre o
mercado de trabalho. No atual governo federal pode-se
identificar um movimento contraditório, em que algumas
medidas reforçam a tendência de flexibilização
(ampliação das formas de contratação), enquanto
outras ampliam a proteção social (política de
valorização do salário mínimo).
Trabalho - Relações de emprego - Flexibilização

H0659

EFICIÊNCIA EM PROJETOS DE REFORMA
AGRÁRIA NO BRASIL
Guilherme Berse Rodrigues Lambais (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. José Maria Ferreira Jardim da
Silveira (Orientador), Instituto de Economia - IE,
UNICAMP
Este projeto propõe o cálculo da fronteira estocástica
de eficiência de produção em assentamentos de
reforma agrária de mercado no Brasil. Especificamente,
serão analisados projetos do programa piloto Cédula da
Terra, os quais fazem parte do atual Programa Nacional
do Crédito Fundiário. O cálculo será feito a partir de
dados sobre produção e perfil sócio-econômico dos
beneficiários colhidos através de questionários com
base
em
uma
amostra
aleatória,
com
representatividade estatística para o conjunto de
projetos instalados nos estados da BA, CE, MA, PE e
Norte de MG. Como os dados consideradas são de três
levantamentos – 2000, 2003 e 2006 –, será realizado
um estudo de fronteira estocástica em painel. A partir
da literatura existente – principalmente Battese e Coelli
(1995) – formulou-se um modelo para estimar a função
de produção potencial e explicar os efeitos de
ineficiência técnica de acordo com as características
dos beneficiários e dos assentamentos. Os resultados
indicam o nível de produtividade total de fatores e
caracterizam as fontes de ineficiência técnica, portanto
com implicações diretamente na formulação de políticas
públicas, além de contribuir para o debate dos impactos
microeconômicos da reforma agrária.
Reforma Agraria - Fronteira estocastica - Índice de Malmquist
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ENTRE DRAGO E ROOSEVELT: SOBERANIA
NACIONAL E DÍVIDA EXTERNA DURANTE A
GESTÃO RIO BRANCO (1902-1912)
Andrej Slivnik (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Ligia
Maria Osorio Silva (Orientadora), Instituto de Economia
- IE, UNICAMP
A cobrança coercitiva de dívidas públicas foi prática
recorrente em fins do século XIX. Em 1903, a
insolvência do governo da Venezuela a bancos
credores da Alemanha e Inglaterra levou à mobilização
de parte das armadas inglesa e alemã para pressionar

os venezuelanos. O episódio gerou reações em toda a
América Latina. O ministro argentino, Luis Maria Drago,
sintetizou as angústias dos governos da região. Em
telegrama ao secretário de Estado norte-americano,
evocava princípios da doutrina de Monroe para
argumentar que tal prática consistia numa ameaça à
soberania do continente, que não poderia ser tolerada
pelos Estados Unidos. Em resposta ao ministro, o
governo
norte-americano
dizia
não
poder
responsabilizar-se pela “má conduta” de países
devedores. As divergências que se estabeleceram
entre a América Latina e os Estados Unidos a partir
desse episódio estiveram no centro do debate dos
encontros internacionais da década de 1900. Enquanto
Drago insistia na consolidação de leis internacionais
que protegessem países credores de possíveis
intervenções militares, os representantes norteamericanos e europeus evitavam a proibição de tal
recurso. A posição brasileira, articulada por Rio Branco,
Joaquim Nabuco e Rui Barbosa, apesar das constantes
dificuldades financeiras do Brasil, alinhava-se à das
potências internacionais.
Soberania nacional - Dívida externa - História da América Latina
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CONSTRUINDO UMA DEPENDÊNCIA: O ESTUDO E
DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE
BRASIL E ESTADOS UNIDOS DE 1930 ATÉ 1945
Nicholas
Magnus
Deleuse
Blikstad
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Ligia Maria Osorio Silva
(Orientadora), Instituto de Economia - IE, UNICAMP
O estudo em andamento aborda as relações entre
Brasil e Estados Unidos durante o primeiro governo de
Getúlio Vargas com ênfase no período do Estado Novo.
Analisa o golpe da instauração do Estado Novo, os
resultados da Missão Aranha de 1939, dos Acordos de
Washington de 1942 e as conferências pan-americanas
de modo a compreender melhor como esses eventos
contribuíam para as relações diplomáticas entre esses
dois países. A pesquisa destaca o aspecto pragmático
da política de Getúlio Vargas, em especial, a barganha
em torno da neutralidade brasileira, objetivando a
construção de uma siderúrgica nacional, financiada
pelos
norte-americanos
que
favoreceria
o
desenvolvimento nacional. Procura-se nesse estudo
fazer uma análise de como as relações entre Brasil e
EUA
nesse
período
contribuíram
para
o
desenvolvimento econômico e industrial do Brasil assim
como o papel exercido por Osvaldo Aranha, admirador
dos EUA e Ministro das Relações Exteriores do Brasil
durante o Estado Novo, no estreitamento das relações
diplomáticas entre os dois países. Analise através de
levantamento bibliográfico e coleta de documentos
relacionados com o projeto.
Diplomacia - Brasil - Estados Unidos
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H0662

CONSIDERAÇÕES
E
DESENVOLVIMENTOS
ACERCA DA TEMÁTICA DA DISTRIBUIÇÃO DE
RENDA
E
SUAS
IMPLICAÇÕES
COM
O
CRESCIMENTO ECONÔMICO NO PENSAMENTO DA
COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA
LATINA E CARIBE (CEPAL)
Guilherme Ariel Astolphi de Aguiar (Bolsista IC CNPq) e
Prof. Dr. Marcio Pochmann (Orientador), Instituto de
Economia - IE, UNICAMP
A pesquisa empreendida consistiu em uma
investigação bibliográfica dentre documentos oriundos,
ou derivados, da Comissão Econômica Para a
América Latina e Caribe (CEPAL), da Organização
das Nações Unidas (ONU). Nesta buscou-se delimitar
como diferentes correntes do pensamento da comissão
lidaram com o tema da distribuição de renda e suas
implicações para o processo de crescimento econômico
– dentro da matriz ideológica lá formatada. Três
correntes foram analisadas: o estagnacionismo; a
corrente do modelo brasileiro; e a proposta de
“Transformação produtiva com eqüidade”, da CEPAL
dos anos 90. Além de clarificar o enunciado, a pesquisa
culminou por desenvolver, também, hipóteses acerca
do caráter do estruturalismo desenvolvimentista da
CEPAL, aproximando à interpretação de Octávio
Rodriguez, e derivando deste modelo hipóteses sobre o
caráter das transformações no arcabouço intelectual da
comissão representadas pelo neoestruturalismo de
Fernando Fajnzylber.
Cepal - Distribução de renda - Crescimento econômico

H0663

O PAPEL DO DÓLAR NA ECONOMIA GLOBAL E A
EVOLUÇÃO DO EURO
Kaio
Sousa
Mascarenhas
Pimentel
(Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Marcos Antônio Macedo Cintra
(Orientador), Instituto de Economia - IE, UNICAMP
Uma breve descrição do estudo: O estudo aborda a
evolução do sistema monetário internacional no período
2000-2008. De maneira mais precisa, estuda-se de que
forma evoluíram as moedas, dólar e euro, no
cumprimento das funções monetárias em âmbito
internacional. Objetivos e metodologia: O objetivo
deste trabalho é mostrar a evolução na balança de
poder do sistema monetário internacional e explicá-la
evidenciando as relações causais. Para atingir esse
objetivo, parte-se de uma análise das determinações
abstratas que condicionam esta evolução até chegar ao
concreto que pode ser aferido por uma extensa base de
dados referentes aos mercados de moeda, títulos,
produção e comércio de bens e serviços etc.
Resultados: A análise dos dados aponta para uma
supremacia do dólar e não há indícios, até o momento,
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de que as determinações abstratas que condicionam a
evolução do sistema monetário internacional estejam
mudando. Conclusão: Concluí-se que no período
estudado não houve mudança significativa no sistema
monetário, o padrão dólar-flexível permanece sem
indícios de esgotamento e o euro segue sendo
relevante apenas na Europa.
Moeda - Dólar - Euro

H0664

A GESTÃO DA RIQUEZA PROVENIENTE DO
PETRÓLEO E A ALTERNATIVA DOS FUNDOS
SOBERANOS
Rebeca Bulhoes Bertoni (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Marcos Antônio Macedo Cintra (Orientador),
Instituto de Economia - IE, UNICAMP
Fatores conjunturais e estruturais explicaram a
proliferação dos Fundos Soberanos ou dos Sovereing
Wealth Funds (SWF). Em função da falta de uma
definição consensual para os Fundos Soberanos, foram
propostas distintas taxionomias baseadas nas
diferentes formas com que os recursos são captados,
bem como nos diversos objetivos definidos para os
fundos. O modelo norueguês de gestão dos recursos
provenientes da exploração do petróleo apresenta um
duplo caráter, tanto de um Fundo de Estabilização,
como de um Saving Fund; e consiste em um paradigma
pelo fato de ter conseguido evitar grande parte dos
efeitos da “doença holandesa”. No caso russo, cerca de
40% da oferta de divisas canalizadas para o Fundo
foram utilizadas no pagamento de sua dívida externa,
cujo estoque caiu de 39,8% do PIB em 2001 para
10,8% em 2005. Os Fundos de Poupança
Intergeracional ou Saving Funds estão mais presentes
nos países já desenvolvidos. O Alaska apresenta-se
como um caso extremo, cujo Fundo distribui dividendos
a seus habitantes. Por outro lado, alguns países
emergentes
têm
optado
por
Fundos
de
Desenvolvimento. O Abu Dhabi Investment Authority
(ADIA) dos Emirados Árabes apresentou uma proposta
de investimento em projetos específicos de fomento em
setores estratégicos.
Petróleo - Fundos soberanos - Fundos de estabilização

H0665

ORGANIZAÇÃO E DINÂMICA DO SISTEMA
FINANCEIRO
BRASILEIRO:
IMPACTOS
DOS
CORRESPONDENTES BANCÁRIOS
Eduardo Dalbo Contrera Toro (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Maria Alejandra Caporale Madi
(Orientadora), Instituto de Economia - IE, UNICAMP
Após 2003, inicia-se um novo período na história
bancária do Brasil. Marcado pelo processo de
flexibilização do acesso aos bancos (bancarização) e
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da ampliação do mercado de crédito, principalmente o
crédito destinado às camadas de mais baixa renda. No
processo de flexibilização do acesso aos bancos o
correspondente bancário tem um papel fundamental. O
objetivo deste projeto é o estudo da configuração e
dinâmica dos correspondentes bancários no período
recente no Brasil, marcado pelas políticas de inclusão
social (2002-2007). As formas específicas pelas quais
os correspondentes bancários viabilizam a inclusão
bancária das camadas de população de mais baixa
renda e o seu papel no processo recente de ampliação
do crédito popular são os objetos de estudo deste
trabalho.
Correspondentes Bancários - Sistema financeiro nacional - Crédito

H0666

O BRASIL E A PERIFERIA NA ERA DA
GLOBALIZAÇÃO:
POLÍTICA
ECONÔMICA
E
DESENVOLVIMENTO NA ERA DA GLOBALIZAÇÃO
Felipe Mano Quagliato (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Maryse Farhi (Orientadora), Instituto de Economia
- IE, UNICAMP
Este projeto tem o objetivo de discutir os determinantes
da taxa básica de juros no Brasil buscando a razão
para o elevadíssimo patamar dessa taxa tanto no
âmbito real quanto nominal. A pesquisa elaborada em
comparação com outros países traz duas vertentes,
uma demonstrando que a inserção internacional dos
países emergentes num cenário de desregulamentação
financeira e liberalização dos fluxos de capitais
acarretaram em restrições na definição de suas
políticas econômicas. A segunda vertente busca
mostrar como a combinação entre uma política de
metas de inflação, e a adoção de regimes cambiais
flutuantes, ambas atualmente muito utilizadas por
países emergentes, tem levado a sacrifícios para a
produção e para o emprego. Através da metodologia de
aplicação
da
análise
teórica
em
dados
macroeconômicos empíricos foi possível detalhar de
maneira sintética os principais determinantes dessa
especificidade da taxa de juros brasileira. Esse método
garantiu também uma explicação para o fato dos
sacrifícios ao produto e ao emprego serem mais
intensos no Brasil em relação aos demais países
analisados. Vale ressaltar que esses resultados
agregaram ao projeto uma ampla análise dos canais de
transmissão da política monetária brasileira e do grau
de pass-through da economia.
Análise comparativa - Políticas monetárias - Economias emergentes

H0667

DERIVATIVOS FINANCEIROS: DETERMINAÇÃO DO
PREÇO DAS OPÇÕES
Italo Pedrosa Gomes Martins (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Maryse Farhi (Orientadora), Instituto de
Economia - IE, UNICAMP
A realização da presente pesquisa permite conhecer
um pouco mais de uma parte importante da
organização econômica atual, através do estudo do
mercado de derivativos financeiros, e, mais
especificamente das opções. Há um entrelaçamento
cada vez mais relevante entre o setor produtivo e
financeiro, relação decorrente do modo de produção
capitalista. E por esse motivo, crises se iniciam (e/ou se
propagam) no âmbito financeiro, contaminando o bem
estar material da sociedade como um todo. Desse
modo, o estudo do mercado de derivativos, bem como
o aprofundamento na avaliação do preço justo das
opções (um tipo de derivativo) é de suma importância,
principalmente para gestão de risco de grandes
instituições financeiras, governos e Câmaras de
Compensação. A determinação desse preço tem sido
alvo de diversos estudos e formulações matemáticas. A
grande maioria deles utiliza uma série de dados
históricos – principalmente referente à volatilidade, que
é uma variável extremamente difícil de ser estimada –
para tentar “prever” o preço e as variações possíveis. O
estudo
dessas,
passando
inicialmente
pela
conceituação e posterior análise das oscilações e seus
efeitos, é o objetivo do presente trabalho.
Mercado financeiro - Opções - Hedge
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INCONVERSIBILIDADE
MONETÁRIA,
ATRASO
PRODUTIVO, REGIMES DE POLÍTICA ECONÔMICA
E DESENVOLVIMENTO: O CASO BRASILEIRO NO
CONTEXTO DOS PAÍSES PERIFÉRICOS
Flávio Augusto Zamot Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Ricardo de Medeiros Carneiro (Orientador),
Instituto de Economia - IE, UNICAMP
O projeto consiste em elencar alguns fatores
explicativos para os diferentes níveis de dinamismo
econômico apresentado pelas economias em
desenvolvimento nos últimos anos. Nesse sentido,
parte da premissa de que essa diferenciação pode ser
explicada, em grande parte, pelo padrão de integração
de cada economia nacional na ordem econômica
internacional vigente, o qual, por sua vez, é
determinado, fundamentalmente, pelo direcionamento
de política econômica tomado em tempos recentes.
Num contexto econômico internacional, do qual uma
das principais características é o processo de
globalização, em sua esfera produtiva e financeira,
comparativamente
hostil
ao
desenvolvimento
econômico e à superação do atraso produtivotecnológico dos países emergentes, as políticas
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econômicas, em toda a sua amplitude, se tornam ainda
mais fundamentais na forma de sua condução.
Buscando uma maior objetividade dos resultados,
decidiu-se por privilegiar, principalmente no que tange à
política industrial, uma análise comparativa da
economia brasileira em relação à chinesa, cuja pujança
firma-se como um dos mais recorrentes temas de
discussão econômica.
Política econômica - Atraso produtivo - Inconversibilidade monetária

H0669

INCONVERSIBILIDADE
MONETÁRIA,
ATRASO
PRODUTIVO, REGIMES DE POLÍTICA ECONÔMICA
E DESENVOLVIMENTO: O CASO BRASILEIRO NO
CONTEXTO DOS PAÍSES PERIFÉRICOS
Leandro Ramos Pereira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Ricardo de Medeiros Carneiro (Orientador), Instituto
de Economia - IE, UNICAMP
Este trabalho teve como objetivo analisar as diferentes
interpretações sobre o processo de transformação
industrial ocorrido durante os anos 90. A partir das
diferentes posições, constatamos que elas poderiam
ser divididas em dois grandes blocos interpretativos.
Chamamos o primeiro bloco interpretativo de “otimista”,
já que viram no processo de abertura comercial e
financeira e na desestatização econômica, elementos
que proporcionaram ganhos de produtividade e
alocativos. Não obstante, denominamos o segundo
bloco interpretativo de “crítico”, já que viram nos
processos descritos acima, elementos de queda da
produção industrial, decréscimo do valor agregado da
indústria, aumento da participação da produção de
bens com menor conteúdo tecnológico em relação
àqueles com maior conteúdo, aumento da participação
do capital estrangeiro, e etc. Concluímos que a
industria passou, nos anos 90, por cinco processos a
saber: desindustrialização (relativa), “especialização
regressiva”,
aumento
da
produtividade,
desnacionalização e integração financeira no processo
de globalização.
Política econômica - Inconversibilidade monetária - Atraso produtivo

H0670

A
CRISE
ENERGÉTICA
BRASILEIRA:
DAS
REFORMAS AO DÉFICIT DE INVESTIMENTO NO
SETOR ELÉTRICO
Guilherme Cardoso Junqueira (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Rosangela Ballini (Orientadora), Instituto de
Economia - IE, UNICAMP
A discussão do déficit de investimentos ocorrido após
as reformas no setor elétrico nos anos 90 tem como
interpretação dominante o risco regulatório. Desta
forma, esta interpretação não questiona as reformas
realizadas no setor, mas sim a sua interrupção
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prematura. Como solução de todos os males é
enfatizada a necessidade do término das reformas,
como forma de apaziguar o risco regulatório e favorecer
o investimento privado no setor. Entretanto,
questionamos esta interpretação ao identificar como
causa do déficit de investimentos o risco econômico
decorrente das fortes características de infra-estrutura
que dominam o segmento de geração. Assim, o risco
regulatório é decorrente da dificuldade de se regular um
setor com elevado risco econômico, e a crise
energética não seria conseqüência da implementação
insuficiente das reformas, mas da sua própria
implementação. Neste contexto, o presente trabalho
procura analisar a questão de forma a averiguar quais
seriam as conseqüências de um reinício e
concretização das reformas do setor de energia elétrica
sobre o desempenho do mesmo.
Risco econômico - Risco regulatório - Reformas do setor elétrico
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REDES NEURAIS APLICADAS AO MERCADO DE
DERIVATIVOS: AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO
DO RISCO
Leandro dos Santos Maciel (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Rosangela Ballini (Orientadora), Instituto de
Economia - IE, UNICAMP
A precificação de instrumentos de derivativos,
sobretudo opções, suscita grande debate na moderna
teoria de finanças. O modelo de Black-Scholes (BS),
por exemplo, é a ferramenta mais utilizada pelas
instituições financeiras para a obtenção dos prêmios de
opções européias de compra e venda. Entretanto,
alguns de seus pressupostos não são confirmados na
prática, o que gera diferenças significativas entre o
valor da opção calculada por esse modelo e o valor
observado nos mercados. O presente projeto avaliou a
aplicação do modelo de Redes Neurais Artificiais para a
precificação das opções sobre Dólar Futuro no Brasil,
comercializadas na BM&FBOVESPA, uma vez que
esse modelo, por meio de processos de aprendizagem,
vem apresentando bons resultados quando aplicado à
dados econômico-financeiros. Aplicou-se o modelo
MLP (MultiLayer-Perceptron) com o algoritmo de
retropropagação do erro (backpropagation) para o
cálculo do prêmio das opções de compra de Dólar. A
mesma análise se deu com o modelo de BS, por meio
do cálculo da volatilidade implícita. Os resultados dos
dois métodos foram comparados com os valores das
opções comercializadas no mercado. Concluiu-se que a
técnica de redes neurais apresentou resultados
superiores ao modelo de BS, adequando-se de forma
acurada na compreensão do mercado de opções.
Mercado de derivativos - Avaliação de risco - Análise estatística
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O DEBATE SOBRE O PAPEL DOS BANCOS
PÚBLICOS NAS ECONOMIAS CONTEMPORÂNEAS
Alexandre Fávaro Lucchesi (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Simone Silva de Deos (Orientadora),
Instituto de Economia - IE, UNICAMP
O debate sobre o papel dos bancos públicos nas
economias contemporâneas se justifica pela sua
importância não somente no sistema financeiro
brasileiro, como no restante do mundo. No Brasil,
principalmente, a existência de bancos de propriedade
e/ou controle do Estado vinha sendo crescentemente
contestada. Se de um lado os bancos públicos são
agentes de fomento, de outro, podendo ser bancos
comerciais, também são passíveis de avaliação
equivalente à dos bancos privados. Estabelecem-se
duas grandes correntes no pensamento sobre o sentido
da presença do Estado como participante direto no
sistema bancário: a convencional, para quem os
bancos públicos não são eficientes economicamente; e
a alternativa, para quem os bancos públicos são
ferramentas do desenvolvimento. Para refletir sobre o
papel
dos bancos públicos nas economias
contemporâneas, foram sistematizadas e analisadas
essas diferentes interpretações. Além da vasta
literatura que compõe ambas as correntes, também se
realizou a consulta a bases de dados e a trabalhos
aplicados, cujo objetivo é justamente a mensuração da
presença do Estado no sistema bancário mundial. A
literatura em geral avalia que a atuação dos bancos
públicos é significante em todo o mundo, e o Brasil
possui um dos maiores percentuais de participação
estatal no sistema bancário.
Bancos públicos - Sistema bancário - Estado

Instituto de Estudos da Linguagem
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O TRABALHO DE ESTILIZAÇÃO DA LINGUAGEM
EM FILMES BRASILEIROS: O CASO DE “O
INVASOR” E “NARRADORES DE JAVÉ”
Geovana Luzia Limpo dos Santos (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Anna Christina Bentes da
Silva (Orientadora), Instituto de Estudos da Linguagem
- IEL, UNICAMP
O presente projeto de pesquisa tem por objetivo
analisar o trabalho de estilização, por parte de atores,
em contextos cinematográficos, das variedades
lingüísticas dos meios urbano e rural, resultante das
representações destes atores das variedades em
questão. Sendo assim, nosso objeto de análise é a
linguagem verbal de um conjunto de atores de dois
filmes nacionais: “O Invasor” e “Narradores de Javé”.
Como aparato teórico, utilizamos as reflexões sobre
representação social de Marková (2003), em sua

releitura de Moscovici, que propõe que este tipo de
representação é baseada no pensamento de senso
comum, no conhecimento e na comunicação. Além
disso, as discussões têm respaldo nos conceitos de
variedade lingüística elaborados por vários autores do
campo da sociolingüística e de estilo dialetal
apresentado por Coupland (2001). Enfocamos em
nossas análises os recursos lingüísticos manipulados
pelos atores de forma a caracterizar as personagens
dos filmes trabalhados: do filme “O Invasor”, a
personagem vivida por Alexandre Borges, Giba, um
engenheiro paulistano e um dos sócios majoritários de
uma empresa de engenharia, e a personagem vivida
por Paulo Miklos, Anísio, um criminoso/matador da
periferia de São Paulo; do filme “Os Narradores de
Javé”, a personagem Antônio Biá, vivida pelo ator José
Dumont e a personagem Zaqueu, vivida pelo ator
Nelson Xavier.
Cinema nacional - Sociolinguística - Estilização

H0674

TEATROS E SALÕES: UMA REPORTAGEM
TEATRAL DE OSWALD DE ANDRADE
João Fábio Bittencourt (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Antonio Arnoni Prado (Orientador), Instituto de Estudos
da Linguagem - IEL, UNICAMP
O projeto de iniciação científica estuda a coluna teatral,
Teatros e Salões do jornal Diário Popular, de 13 de abril
de 1909 a 30 de agosto de 1911, para a qual Oswald
de Andrade trabalhava como repórter, conforme relata
em seu livro de memórias, Um homem sem profissão sob as ordens de mamãe. A coluna não é assinada
pelo jovem estreante e apesar da atribuição de autoria
ser relevante não esgota o interesse desses textos,
pois, o fundamental é o perambular do repórter pelos
espetáculos da cidade de São Paulo no período que
antecede a Semana de 22. E o objetivo é realçar o
espaço sócio-cultural da cidade, através das notícias do
periódico, as quais refletem o entorno mundano e a
efervescência artística da capital paulista. E, ainda, tal
como classificadas por Antonio Candido no ensaio
Estouro e Libertação, as obras ficcionais de Oswald de
Andrade, requerem um olhar aos antecedentes da
Semana de Arte Moderna e assim dividem-se: primeiro
momento a Trilogia do Exílio, e segundo, a dupla
Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim
Ponte Grande. As quais retratam respectivamente a
atmosfera de fim de século da belle èpoque e
inovações audaciosas dos iconoclastas modernistas.
Literatura brasileira - Jornalismo - Oswald de Andrade
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WALT DISNEY: UM HOMEM, UMA EMPRESA QUE
(RE)CONTAM HISTÓRIAS
Alan Febraio Parma (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra.
Carmen Zink Bolonhini (Orientadora), Instituto de
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
O presente trabalho tem por objetivo analisar o
processo de adaptação de três gêneros literários
diferentes em filmes de animação da empresa Walt
Disney. Os gêneros em questão são a narrativa
maravilhosa, o conto de fadas e o romance do século
XIX que originaram, respectivamente, os filmes Peter
Pan (1953), A Pequena Sereia (1989) e O Corcunda de
Notre Dame (1996). Pretende-se mostrar como que as
características distintas desses gêneros são moldadas
para se adequar a um padrão de produção, um estilo
característico dos filmes da Disney, o que acarretaria
mudanças nas histórias originais, mudando, muitas
vezes, aspectos essenciais de cada gênero adaptado.
Dessa forma, visa-se também descobrir a quem cabe a
autoria das adaptações. Nesse caso em especial,
notamos dois silenciamentos autorais: o primeiro
silenciamento seria o do autor das obras originais, cujos
nomes só aparecem lá pela metade dos créditos finais,
o que faz com que eles percam o mérito por suas
obras. O segundo silenciamento é dos diretores dos
filmes, a quem caberiam expor seus sentimentos e
conflitos pessoais nesses. Porém, esses diretores
acabam ficando às sombras de um nome maior, o que
organiza e uniformiza os discursos, o nome de Walt
Disney.
Análise de discurso - Gêneros literários - Adaptação
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LETRAMENTO DIGITAL E GRUPOS PERIFÉRICOS:
MEDIANDO O ACESSO
Junot de Oliveira Maia (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Denise Bertoli Braga (Orientadora), Instituto de
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
O presente estudo tem como foco a análise da
mediação oferecida por sujeitos com alto grau de
letramento digital para usuários com baixo índice de
escolaridade na situação de realização de tarefas de
leitura em uma versão simplificada de um site de e-gov
da área de saúde. Buscando entender as dificuldades
enfrentadas por usuários com baixo índice de
letramento escolar, a pesquisa faz inicialmente uma
revisão da literatura que discute modos de construção
de sentido privilegiados por comunidades orais e usos
de tecnologia de informação e comunicação (TIC)
realizados por membros de grupos periféricos. O
estudo empírico da mediação é norteado pelas 6
categorias de andaimes propostas no estudo de
WOOD, BRUNER e ROSS (1976), a saber:
recrutamento, redução dos graus de liberdade,
manutenção do objetivo, apontamento de traços
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característicos, controle de frustração e demonstração.
Tendo por base a coleta de dados de quatro interações
mediadas, o estudo busca classificar e identificar os
andaimes oferecidos pelos entrevistadores durante a
realização das tarefas, avaliar o sucesso e insucesso
destas intervenções e,com base nessa análise,
construir hipóteses sobre as possíveis dificuldades que
leitores pouco escolarizados enfrentam ao realizar
tarefas de leitura em meio digital.
Letramento digital - Inclusão social - Mediação
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UM ESTUDO COMPARATIVO SOBRE A REPETIÇÃO
NAS AFASIAS E NA DOENÇA DE ALZHEIMER
Marta Maria de Morais (Bolsista IC CNPq) e Profa. Dra.
Edwiges Maria Morato (Orientadora), Instituto de
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
Este estudo dedica-se à observação e descrição das
funções textuais da repetição na linguagem de sujeitos
com Doença de Alzheimer (DA) em contextos
institucionais e não-institucionais. A DA é definida com
uma
neurodegenerescência
caracterizada
por
alterações cognitivas heterogêneas e progressivas (Cf.
Défontaines, 2001 p. 37). Devido às alterações de
memória, problemas como intrusões, confabulações,
circunlóquios e repetições são pertinentes à doença. De
acordo com a literatura, a repetição figura de maneira
produtiva na DA, atribuindo ao fenômeno um estatuto
patológico. Por repetição entendemos a produção (não
patológica) de segmentos discursivos idênticos ou
parecidos duas ou mais vezes em um mesmo evento
comunicativo (Cf. Marcuschi, 1992). A repetição serve
ao paciente Alzheimer para contornar a dificuldade
encontrada no processamento lexical, bem como os
problemas relativos à memória recente ou imediata.
Percebemos que as repetições emergidas em ambos
os contextos são de naturezas distintas. No contexto
não-institucional, o sujeito Alzheimer monitora mais a
sua fala, estando mais enunciativamente engajado na
comunicação. No contexto institucional, o objetivo é
testar a capacidade mnêmica do paciente, o que subtrai
sua condição de sujeito da linguagem.
Repetição - Contexto - Doença de Alzheimer
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A RECEPÇÃO DO DIAGNÓSTICO MÉDICO-CLÍNICO
POR PACIENTES PORTADORES DA DOENÇA DE
ALZHEIMER E SEUS ACOMPANHANTES
Thaís Machado Dias (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Edwiges Maria Morato (Orientadora), Instituto de
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
A partir de uma perspectiva sócio-cultural da linguagem
e da saúde humana, procura-se neste projeto analisar por meio de um estudo qualitativo de questões postas a
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pacientes com provável Doença de Alzheimer e seus
respectivos acompanhantes - a recepção ou
compreensão do diagnóstico clínico. O presente projeto
busca compreender: i) o impacto psico-social não
apenas relativo ao diagnóstico fornecido pelo médico
ou equipe clínica, mas também à forma pela qual ele é
enunciado e compreendido pelo paciente e seus
familiares; e ii) quais as representações subjetivas e
sociais relacionadas ao diagnóstico da doença (por
meio, por exemplo, de proferimentos dos sujeitos a
respeito de pré-construídos ou pressupostos existentes
sobre essa patologia). Foram gravadas dezesseis
entrevistas, posteriormente transcritas para análise e
reflexão sobre os dados obtidos, confrontados com a
literatura já existente. Foram considerados aspectos
sócio-cognitivos relativos à nomeação da Doença de
Alzheimer, bem como à sua recepção, relacionada com
os sentidos explícitos e implícitos veiculados na
forrmulação discursiva do diagnóstico (por exemplo, em
torno da concepção tida como científica e leiga dessa
patologia, em torno da compreensão dos processos
bio-psico-sociais associados ao declínio cognitivo que a
caracteriza e das injunções éticas a ela vinculadas, em
torno do significado social do envelhecimento, em torno
dos impactos mais específicos referentes à vida de
cada sujeito e das formas de enfrentamento por ele
encontradas). A pesquisa, ancorada nesse domínio
empírico, se propõe a ampliar a discussão sobre a
relevância da reflexão acerca dos aspectos lingüísticodiscursivos e sócio-culturais envolvidos em doenças
potencialmente estigmatizantes, como a Doença de
Alzheimer.
Doença de Alzheimer - Recepção do diagnóstico - Meta-discurso
clínico
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AS RELAÇÕES ENTRE CANTO E FALA NA BOSSA
NOVA
Ana Paula Roza (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra.
Eleonora Cavalcante Albano (Orientadora), Instituto de
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
A Bossa Nova, doravante BN, foi um movimento
musical que revolucionou a música popular brasileira.
João Gilberto, com a síntese da batida da BN e com
sua nova maneira de cantar, mais próxima da fala,
influenciou a sua e as novas gerações de compositores,
cantores
e
instrumentistas.
Neste
trabalho,
investigaram-se as semelhanças e diferenças entre fala
e canto na BN, a partir do estudo de caso de três
cantoras populares. O estudo dos aspectos lingüísticos
presentes na canção popular brasileira pode trazer para
a Lingüística e para Fonoaudiologia um olhar mais
abrangente sobre os fenômenos da voz, importante
para o trabalho com voz profissional. Foram analisadas
unidades prosódicas, como sintagma fonológico e
entonacional, por meio de medidas de duração de

pausas, medidas de pitch e de duração. Utilizamos
como fundamentação teórica a Fonologia Prosódica e a
Fonética Instrumental e, como ferramentas, os
softwares Audacity e Praat. As análises das pausas e
dos acentos de pitch e de duração mostraram que,
dependendo da maneira como a cantora manipula
esses elementos durante o canto e a fala, suas
interpretações ganham diferenças na atribuição de
sentido, maior ou menor alinhamento entre canto e fala,
e um jogo rítmico, no canto, que confere o balanço à
BN.
Fala - Canto - Bossa nova
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PENSAMENTO SOCIAL DE JACK LONDON:
MARXISMO E DARWINISMO NA OBRA O TACÃO DE
FERRO
Daniela Xavier Haj Mussi (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Fabio Akcekrud Durão (Orientador), Instituto
de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
O presente relatório é resultado da análise levada a
cabo entre agosto de 2008 e fevereiro de 2009 do
romance O Tacão de Ferro, do escritor norte-americano
Jack London (1876-1916). Escrita em 1906 e publicada
em 1908, essa obra é uma das mais conhecidas do
romancista, especialmente pela forma como seu
conteúdo foi reivindicado ao longo dos anos por
diferentes perfis de leitores, com intenções diversas. A
pesquisa se orientou no sentidos de compreender o
caráter artístico específico do romance (relação entre
literatura e ideologia), bem como as possíveis
influências teóricas e políticas sobre o pensamento de
London a partir da análise da obra como proposta para
futuro estudo. No que diz respeito à metodologia de
pesquisa, os momentos do estudo da teoria de base e o
da análise do romance possuem autonomia. No
entanto, o relatório foi construído de maneira a unificar
essas etapas de reflexão. A escolha da referência
bibliográfica foi direcionada a autores que tratam da
relação entre literatura e ideologia, atentando para os
elementos que determinam a especificidade literária e
para o significado de sujeito literário. Optou-se também
por focar a análise de O Tacão de Ferro em alguns
elementos narrativos centrais, como o uso do recurso
das notas de rodapé no romance e a construção
específica do personagem de Ernest Everhard como
sujeito literário.
Jack London - Critica literária - Marxismo
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MARIO BENEDETTI E AS FRONTEIRAS INVISÍVEIS:
A IMPOSIÇÃO DOS LIMITES EM LA TREGUA E LA
BORRA DEL CAFÉ
Natalia Ruggiero Colombo e Prof. Dr. Francisco Foot
Hardman (Orientador), Instituto de Estudos da
Linguagem - IEL, UNICAMP
Mario Benedetti e as fronteiras invisíveis... é fruto de
uma pesquisa de iniciação científica em andamento que
tem como motivação primeira atentar para a obra do
uruguaio Mario Benedetti devido à constatação de que
o autor ainda é muito pouco conhecido, lido e estudado
no Brasil, ao contrário do que ocorre em muitos países
de fala hispânica. O presente trabalho leva em
consideração a idéia de que há na obra de Benedetti
dois momentos de temáticas distintas: o primeiro tem
início em 1956 e diz respeito às primeiras obras
publicadas do autor que têm como temática
predominante a monótona rotina cotidiana do
funcionário público Montevideano; O segundo se inicia
em 1973 quando, após se tornar um exilado político, a
temática das implicações da vida no exílio e do
contexto da ditadura passa a ser tema central de suas
obras. O presente trabalho, a partir dessas
considerações, se propõe a analisar o romance La
Trégua (1960), do primeiro momento e La borra del
café (1992), do segundo momento, defendendo a idéia
de que, em ambos, os personagens de alguma maneira
estão fatalmente submetidos à uma condição de nãoliberdade, de aprisionamento tanto físico quanto
emocional, seja como exilado, seja como cidadão de
seu próprio país.
Literatura hispano-americana - Literatura uruguaia - Mario Benedetti
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MACHADO DE ASSIS EM QUADRINHOS: UMA
ANÁLISE MULTIMODAL DAS ADAPTAÇÕES DE
CLÁSSICOS DA LITERATURA BRASILEIRA PARA
HQS
Fabiane Dalben de Faria e Profa. Dra. Inês Signorini
(Orientadora), Instituto de Estudos da Linguagem - IEL,
UNICAMP
A presente pesquisa, realizada no âmbito da lingüística
aplicada, consiste na análise multimodal de três
adaptações do conto machadiano “O Alienista” para
História em Quadrinhos, verificando como a
multimodalidade atua na construção desse gênero e
procurando compreender qual é o impacto que essa
união entre imagem e palavra traz para esse novo
texto/gênero e para aqueles que estão/entrarão em
contato com ele. A metodologia utilizada configura-se
em análises qualitativas dos materiais adaptados,
observando elementos visuais, tais como, as
dimensões da página, o uso das cores e a relação entre
os espaços de texto e os de imagem, nesses elementos
encontramos diferenças fundamentais de obra para
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obra. Além disso, encontramos semelhanças entre as
três adaptações no tocante à caracterização visual dos
personagens e dos ambientes/cenários. O uso de
elementos típicos de HQs também foi analisado no
material em questão, além de aspectos relacionados à
adaptação do texto original, onde pudemos notar que
as semelhanças foram pouco mais significativas do que
as diferenças, já que a quantidade de texto mantido e
retirado variou entre 64% e 70% em cada obra, com
relativa coincidência entre os trechos excluídos. Ainda
em andamento, nossa pesquisa contribui para o uso de
adaptações como objeto de ensino.
Literatura brasileira - Multimodalidade - História em quadrinhos
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A HIBRIDIZAÇÃO LINGUÍSTICO/CULTURAL NO
CONTEXTO DA SURDEZ E SEUS REFLEXOS NA
LIBRAS
Kate Mamhy Oliveira (Bolsista FUNDAP) e Profa. Dra.
Ivani Rodrigues Silva (Orientadora), Instituto de
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
As trocas interlocutivas, realizadas por meio da Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS), são frequentemente
problematizadas pela diversidade de sinais que emerge
do cenário bi-multilíngue da surdez. O presente
trabalho, em andamento, tem por objetivo refletir sobre
a hibridização lingüístico/cultural no contexto da surdez
e seus reflexos na LIBRAS. A motivação desse estudo
vem do desconforto que sentimos em relação à noção
de língua que permeia a área da surdez, a qual não
permite que sejam consideradas como legítimas as
diferentes línguas que circulam nesse espaço, como
uma alternativa de linguagem. Tal noção está ancorada
em uma visão de língua homogênea e idealmente
concebida e na dicotomização de línguas em apenas
língua oral e língua de sinais (SILVA, 2008). Para essa
análise estão sendo realizadas sessões de observação
em contexto de interação bilíngüe entre surdos e
ouvintes, em um programa de atendimento não escolar
e entrevistas com ouvintes (professores de LIBRAS e
intérpretes) e surdos com domínio de LIBRAS. Os
dados têm sido interpretados com base na análise de
conteúdo e os relatos apresentados até o momento
contribuem para a identificação de uma gama de
variações lingüísticas e, inclusive, preconceitos em
relação à LIBRAS que decorrem do nãoreconhecimento
do
processo
de
hibridização
linguístico/cultural vislumbrado no contexto da surdez.
Surdez - Língua de sinais - Transculturalidade
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DAS PORTAS NA OBRA DE FRANZ KAFKA
Tomaz Amorim Fernandes Izabel (Bolsista FAPESP) e
Profa.
Dra.
Jeanne-Marie
Gagnebin-de-Bons
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(Orientadora), Instituto de Estudos da Linguagem - IEL,
UNICAMP
A presente pesquisa tem por objetivo analisar a obra do
escritor tcheco Franz Kafka a partir da imagem da porta
em suas narrativas. A análise levará em conta as idéias
de comentadores da obra de Kafka e da modernidade,
como Walter Benjamin, Theodor Adorno, Michael Löwy,
Günther Anders, Marthe Robert, Gilles Deleuze e Félix
Guattari. Os aspectos privilegiados pela análise serão:
o movimento de travessia das portas e limiares, o
distanciamento entre o indivíduo e mundo e sua relação
simbólica com o movimento de travessia, a
impossibilidade de travessia e o tempo paralisado, a
alienação do forasteiro e sua relação de (in)submissão
com as leis estabelecidas. Nosso ponto de vista levará
sempre em consideração o contexto da Modernidade,
como pensado pelos comentadores já citados, e
buscará entender as narrativas literárias de Kafka como
expressão artística, reflexão e testemunho deste
momento histórico.
Literatura alemã - Franz Kafka - Portas
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BADALADAS: ALÉM DE LITERATURA, UMA
LEITURA DA POLÍTICA
Talita Aparecida Hengles (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Jefferson Cano (Orientador), Instituto de
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
O jornal desde muito cedo assume um importante papel
ao colocar em debate os principais acontecimentos e
eventos sociais. No século XIX foi um meio que
revolucionou a comunicação, por isso estudá-lo é
imprescindível para a historiografia. A análise desse
veículo de comunicação possibilita a melhor
compreensão de como uma parte importante dos
letrados relacionava-se com a política do Império. Este
trabalho propõe-se a realizar um estudo sobre o modo
pelo qual os escritores da série de crônicas Badaladas,
publicada no semanário Semana Illustrada entre os
anos de 1869 e 1876, relacionavam-se com a política,
principalmente com as mudanças nos gabinetes
ministeriais, o poder Moderador e os partidos, e como
os produtores da série passavam suas intenções para o
leitor.
Crônica - Imprensa - História do Brasil-Império
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SENTENÇAS EXISTENCIAIS E ENFRAQUECIMENTO
DE CONCORDÂNCIA NO PORTUGUÊS BRASILEIRO
Harley Fabiano das Neves Toniette (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Juanito Ornellas de Avelar
(Orientador), Instituto de Estudos da Linguagem - IEL,
UNICAMP

Seguindo a vertente de estudos diacrônicos
desenvolvida a partir da Teoria de Princípios e
Parâmetros, este estudo relaciona o enfraquecimento
da concordância sujeito-verbo atestada no português
brasileiro à emergência de “ter” como um verbo
existencial. A hipótese norteadora do estudo é a de que
o verbo possessivo passou a ser empregado em
sentenças impessoais como resultado de fatores
atrelados ao surgimento de traços-phi defectivos, mais
especificamente ao licenciamento de constituintes
locativos preposicionados na posição argumental de
sujeito. A pesquisa observa construções com “se”
passivo/indeterminador em textos de jornais produzidos
no decurso do século XIX,, associando a perda da
concordância em construções com VERBO+SE à
presença de constituintes locativos no interior dessas
construções. Paralelamente, atesta-se a entrada de
“ter” em contextos existenciais, também mediante a
presença de constituintes locativos no interior de
construções com esse verbo. Frente aos resultados
alcançados até aqui, o estudo argumenta em favor da
idéia de que é a presença de constituintes locativos
preposicionados em posições tipicamente argumentais,
derivada do enfraquecimento da concordância sujeitoverbo, o fator desencadeador do emprego de “ter” como
o verbo existencial canônico do português brasileiro.
Concordância - Sentença existencial - Sintaxe do português
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MOVIMENTO DE CONSTITUINTES GENITIVOS NO
PORTUGUÊS BRASILEIRO
José
Ernesto
Mortara
San
Martin (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Juanito Ornellas de Avelar
(Orientador), Instituto de Estudos da Linguagem - IEL,
UNICAMP
A pesquisa em gramática gerativa nos últimos 20 anos
vem mostrando a riqueza interna do domínio nominal.
Este trabalho discute, sob a versão Minimalista da
Teoria de Princípios e Parâmetros (Chomsky 1995),
alguns fatos do interior do sintagma nominal em
português brasileiro (PB). Recorremos a análises
anteriores de outros autores, em especial os trabalhos
de Emma Ticio, Locality and Anti-Locality in Spanish
DPs (2005), e de Christina Schmitt e Alan Munn, The
syntax and semantics of bare arguments in Brazilian
Portuguese (2002). O primeiro texto trata da extração
de argumentos genitivos (objeto, agente e possuidor,
introduzidos pela preposição de) do sintagma nominal,
mostrando em apenas alguns casos onde a extração é
permitida, derivando o contraste da estrutura interna do
DP e de restrições de localidade e anti-localidade. As
predições de Ticio podem ser confirmadas, com
divergências pontuais, no PB. O segundo texto trata da
sintaxe de nominais bare em PB, apresentando um
contraste entre os fatos de nossa língua com os do
inglês e do italiano. Tendo apontado que esses dois
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modelos são tecnicamente incompatíveis, propomos
uma terceira alternativa que explique ao mesmo tempo
os dois fatos, com base no framework de Øystein
Vangnses, como apresentado em On noun phrase
architecture, referentiality, and article systems (2001).
Sintagmas nominais - Termos genitivos - Extração
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CONSTRUÇÃO DE CORPORA DE MENSAGENS
ELETRÔNICAS
PARA
SUA
CONVERSÃO
AUTOMÁTICA EM FALA
Monica Panigassi Vicentini (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Jussara Melo Vieira (Orientadora), Instituto
de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
Mensagens eletrônicas como SMS e e-mail são escritas
com a utilização de códigos, abreviaturas e símbolos,
como os emoticons. Em sistemas computacionais que
convertem texto escrito em fala por meio da tecnologia
de Conversão de Texto em Fala, esses tipos de escrita
precisam ser tratados de forma a serem reescritos por
extenso
para,
então,
serem
analisados
morfossintaticamente, além de passarem por demais
processamentos lingüísticos e, finalmente, serem
vocalizados. Assim, os objetivos principais desse
trabalho são: compilar e tratar dois corpora de
mensagens eletrônicas (SMS e e-mail). Os objetivos
secundários são: contribuir para o aprimoramento de
normalizadores de texto, gerar glossários de vocábulos
desconhecidos, característicos dessas mensagens,
colaborar com desenvolvimentos tecnológicos e com
outros pesquisadores. Os corpora foram obtidos
através
da
internet
(site
[http://sites.google.com/site/corpusemailesms/] e e-mail
[corpusemail@ymail.com]). Após a compilação dos
corpora, eles foram submetidos ao analisador
lingüístico Unitex para extração dos códigos,
abreviaturas e símbolos, que foram submetidos ao
normalizador de texto (cedido pela empresa
VOCALIZE) para serem escritos por extenso
(expandidos)
e,
depois
serem
analisados
morfossintaticamente (ferramentas: MacMorpho e da
VOCALIZE).

investigar parte da história da leitura feminina de
narrativas ficcionais, tomando como base o Novo
Correio de Modas. Esse periódico, impresso pelos
irmãos Laemmert, circulou no Rio de Janeiro entre os
anos de 1852 e 1854 e contou com a colaboração de
muitos letrados da época. Especialmente voltado ao
público feminino, o jornal buscava tanto a edificação
moral de suas leitoras quanto seu entretenimento.
Interessa examinar a prosa ficcional publicada no jornal
e analisar a imagem de mulher veiculada pelo periódico
em questão.
Imprensa - História da literatura brasileira - Prosa ficcional
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LITERATURA
EM
QUADRINHOS:
QUATRO
VERSÕES DE "O ALIENISTA"
Melissa Cristina Forato e Profa. Dra. Márcia Azevedo
de Abreu (Orientadora), Instituto de Estudos da
Linguagem - IEL, UNICAMP
Este trabalho tem interesse em estudar a relação entre
a linguagem escrita e a linguagem dos quadrinhos,
dentro do escopo das adaptações de textos literários.
Neste sentido, procuramos analisar quatro versões do
conto “O Alienista”, de Machado de Assis, em
quadrinhos: uma delas em estilo graphic novel, outras
duas claramente preocupadas com a realidade escolar
e uma quarta também voltada ao contexto escolar,
embora de forma mais amena. As adaptações literárias,
sejam elas para os quadrinhos, cinema ou teatro,
transformam o texto original para que ele se acomode
à nova linguagem em que será apresentado. Dessa
forma, procuramos observar quais são essas mudanças
decorrentes do processo de adaptação: se o texto
literário original sofreu supressões, adições, mudanças
de vocabulário, ou outras alterações. Interessa-nos
também neste trabalho descobrir em que grau isso
aconteceu: se temos um texto literário editado em
formato de história em quadrinhos, temos uma nova
obra – de caráter autoral – ou a mesma obra apenas
acrescida de ilustrações? Essa é uma das questões de
interesse desta pesquisa.
Histórias em quadrinhos - Adaptação - Literatura

Linguística de corpus - Linguística computacional - Mensagens
eletrônicas

H0691
H0689

O NOVO CORREIO DE MODAS (1852-1854): MODA,
PROSA FICCIONAL E FEMINILIDADE NO RIO DE
JANEIRO OITOCENTISTA
Ana Laura Donegá (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra.
Márcia Azevedo de Abreu (Orientadora), Instituto de
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
Esta pesquisa, vinculada ao projeto “Caminhos do
Romance no Brasil: séculos XVIII e XIX”, procura
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GLOBALIZAÇÃO E PÓS-MODERNIDADE EM ONZE
DE BERNARDO CARVALHO
Lucas Cavalcanti Botelho (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Maria Eugenia da Gama Alves Boaventura
Dias (Orientadora), Instituto de Estudos da Linguagem IEL, UNICAMP
Procuramos com esta pesquisa elaborar uma análise
do primeiro romance do escritor Bernardo Carvalho,
Onze (Companhia das Letras, 1995), levando em conta
os diálogos que a obra estabelece com as teorias da
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pós-modernidade.
Num
segundo
momento,
observamos de que maneira dados da sociedade
globalizada estão representados no livro em questão.
Como primeiro romance, ele reúne certas técnicas
narrativas
que
Bernardo
vem
elaborando
gradativamente com maior precisão no decorrer de seu
trabalho como escritor. A metodologia se resume ao
fichamento de textos teóricos sobre a pós-modernidade
e a globalização e um estudo paralelo a respeito da
obra de outros autores da Literatura Brasileira mais
recente, o que nos permite ampliar a compreensão de
temas relacionados à obra do Bernardo. As conclusões
foram apresentadas no Seminário de Pesquisa de
Graduação (SePeG) do IEL, em maio de 2009, e
publicadas em forma de artigo na revista Língua,
Literatura e Ensino, disponível no site do instituto.
Literatura contemporânea - Pós-modernidade - Globalização

H0692

ALGUMA NARRATIVA URGENTEMENTE - UMA
ANÁLISE DA PRIMEIRA PESSOA NA OBRA DE
JOÃO GILBERTO NOLL
Rafael Martins da Costa (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Maria Eugenia da Gama Alves Boaventura Dias
(Orientadora), Instituto de Estudos da Linguagem - IEL,
UNICAMP
Quase três décadas depois da publicação da coletânea
de contos O cego e a dançarina (1980), a obra de João
Gilberto Noll continua a desafiar aqueles que se
propõem a interpretá-la. Seja pelo emprego de recursos
narrativos plurais, seja pela exploração das
potencialidades significativas da linguagem, a escritura
de Noll nos lembra aquilo que Ezra Pound define como
a grande literatura: a palavra carregada de sentido até
o mais elevado grau possível. Não por acaso, os livros
do autor gaúcho são amiúde saudados com os mais
importantes prêmios literários. Nosso trabalho tem se
voltado para a parte menos estudada da obra nolliana,
os contos. Temos conferido especial atenção aos
narradores e aos mecanismos de narratividade por eles
empregados. Quase sempre, essas vozes narrativas
são também personagens, ou seja, narradores que
falam dos seus próprios dramas. Nosso projeto tem,
entre outros, o objetivo de analisar as possíveis
sequelas nesses personagens após a passagem do eupessoa para o eu-personagem. Para isso temos
empregado referenciais teóricos que valorizam o texto
como unidade significativa, antes de associá-lo a
paradigmas sociais ou históricos. Nesse percurso de
aproximação interpretativa, percebemos que essas
vozes narrativas criadas por J. G. Noll oferecem, por
vezes, comentários metaficcionais e que essa literatura
conduz a uma re-significação da representação do real
no texto ficcional.
Literatura contemporânea - Narrador - Personagem

H0693

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE AFÁSICOS:
TRATAMENTO DE DADOS
Luana Helena da Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Maria Irma Hadler Coudry (Orientadora),
Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
Este trabalho vincula-se ao “Projeto Integrado em
Neurolinguística: Avaliação e Banco de Dados”,
apoiado pelo CNPq, e consiste na découpage,
transcrição e edição dos registros em vídeo das
sessões semanais do Grupo II do Centro de
Convivência de Afásicos - IEL/Unicamp (CCA),
referentes ao ano de 2008, com inserção dos dados na
tabela do Banco de Dados em Neurolinguística IEL/Unicamp (BDN), além do arquivamento desses
dados tratados no Laboratório de Neurolinguística IEL/Unicamp (LABONE). A dinâmica do CCA, fonte de
dados desse projeto, se desenvolve em meio a práticas
significativas com e sobre a linguagem, nessa prática,
os sujeitos expressam suas opiniões, argumentam e
discutem sobre temas da atualidade, num ambiente
favorável para a linguagem acontecer. O objetivo do
Projeto é dar maior visibilidade ao conteúdo das
sessões do CCA, abrindo mais frentes de
consulta/pesquisa. O resultado desse trabalho fornece
subsídios para o desenvolvimento de novas pesquisas,
o que repercuti na formação dos alunos de graduação e
pós-graduação que integram grupos de estudos na
área de Neurolinguística. Assim, gera resultados mais
amplos: uma vez que são transcritos e postos em
evidência dados que podem se tornar material de
pesquisas individuais e de outros grupos de
pesquisadores.
Afasia - Neurolinguística - Banco de dados

H0694

PRODUÇÃO TEXTUAL PARA A CONSTRUÇÃO DA
PÁGINA DA CDC
Maisa Sancassani (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa.
Dra. Maria Irma Hadler Coudry (Orientadora), Instituto
de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
Neste trabalho pretende-se apresentar como se deu o
processo de elaboração de textos que compõem a
página
eletrônica
da
Coordenadoria
de
Desenvolvimento Cultural - CDC/PREAC/UNICAMP.
Para produzir o conteúdo textual, realizou-se uma
pesquisa em todas as áreas do órgão de forma a
conhecer as ações ali realizadas. Uma página na
internet deve conter informações claras e objetivas,
expostas de maneira sucinta e funcional, portanto, para
realizar a seleção, produção, tratamento e revisão de
textos a serem incluídos em campo virtual adotou-se o
seguinte
procedimento:
primeiramente,
foram
selecionados os textos oriundos de documentos oficiais
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que definem as diretrizes do órgão de maneira a
subsidiar a elaboração de textos destinados ao campo
(menu) de apresentação do órgão, como “missão”,
“sobre a CDC”, “infra-estrutura” e “equipe”. Os textos
mencionados fazem parte do conteúdo fixo do site. Os
espaços virtuais são dinâmicos e, por isso, parte da
página é composta por textos que consistem em
atualizações de informações referentes a “projetos”,
“eventos” e “exposições”. Fez parte desse processo a
revisão dos diversos textos que compõem a página,
realizada por pelo menos duas pessoas: um dos
bolsistas SAE da CDC e a coordenadora.
Texto - website - cultura

H0695

CCAZINHO: TRATAMENTO DE DADOS
Tainara Lemes Conde Nandin (Bolsista IC CNPq) e
Profa. Dra. Maria Irma Hadler Coudry (Orientadora),
Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
O
Centro
de
Convivência
de
Linguagens
(CCazinho/IELUNICAMP) é dedicado a crianças que
têm dificuldades de leitura/escrita e se apresenta como
um lugar para lidar com
a patologização e o
preconceito dirigido à variedade oral estigmatizada - e a
seus sujeitos. O projeto se dedicou ao tratamento dos
dados do CCazinho, no primeiro semestre de 2008, que
consistiu na caracterização dos participantes da sessão
e das atividades realizadas; na transcrição de trechos
previamente selecionados pelos pesquisadores e na
découpage da sequência da sessão, com inserção dos
dados na tabela do Banco de Dados em
Neurolinguística (BDN), além da inserção dos dados
tratados no Centro de Documentação “Alexandre
Eulálio”
(CEDAE/IEL)
e
no
Laboratório
de
Neurolinguística (LABONE/IEL). O objetivo do
tratamento de dados é possibilitar sua consulta e uso
por parte de diferentes pesquisadores que se
interessam pelas diversas frentes de investigação que o
estudo da dificuldade de leitura e escrita possibilita.
Com esse projeto foi possível compreender melhor as
dificuldades de leitura e escrita que as crianças
apresentam, bem como contribuir com a sua
despatalogização.
Neurolinguística - Banco de dados - Dificuldade leitura e escrita

H0696

REPRESENTAÇÕES DE SI A PARTIR DO OUTRO:
UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA FALA DE ADULTOS
EM SITUAÇÃO DE RUA
Mariana Pini Fernandes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Maria José Rodrigues Faria Coracini (Orientadora),
Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
Nossa pesquisa tem como objetivo estudar os sentidos
produzidos na auto-representação de pessoas em
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situação de rua, por meio de seus discursos acerca da
imagem de outros sobre eles, buscando investigar de
que maneira essas outras representações contribuem
para a construção de suas identidades. Buscaremos
nos concentrar nessas vozes infames, no sentido
proposto por Foucault (1977:96), que emprega o termo
não como sinônimo de peculiaridades de baixeza
moral, mas como definição de pessoas que se
apresentam sem predicados gloriosos e representam,
literalmente, homens sem fama, anônimos. Para tanto,
partiremos das considerações de Pêcheux (1969: 19)
sobre formações imaginárias, de maneira a observar de
que forma esse anonimato se insere na construção de
tais representações, em que estão inseridos os
chamados moradores de rua e também as pessoas que
não se encontram na mesma conjuntura, mas que têm
alguns discursos construídos sobre eles. Como aparato
teórico e metodológico, contamos com os mecanismos
postulados pela Análise de Discurso, que vê o sujeito
como discursivo, inserido num determinado contexto
social, histórico e cultural e, sendo assim, é cindido por
seu inconsciente e por ideologias.
Discurso - Identidade - Exclusão

H0697

ESTADO DE EXCEÇÃO E ESTADO DE NATUREZA
DOS ENSAIOS DE JOSÉ SARAMAGO
Melissa Barros de Brito (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Mario Luiz Frungillo (Orientador), Instituto de
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
Este projeto analisa dois romances do autor português
José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira e Ensaio
sobre a Lucidez. O intuito é perceber de que maneira
as concepções filosóficas de estado de exceção e
estado de natureza estão presentes na obra, como os
fatos chaves que ocorrem nos dois livros desencadeiam
o estado de exceção e estado de natureza e, ainda, de
que forma os personagens se comportam quando
submetidos a tais situações. A partir da leitura de textos
teóricos sobre os conceitos filosóficos, foi possível
perceber que há diferenças entre as teorias –
dependem do autor que as descreve – e, a partir desse
fato, foi possível aproximar as obras de Saramago de
uma das teorias e, assim, apreender a adequação que
os conceitos sofreram para atender ás exigências
literárias.Outra questão pertinente ao projeto é o termo
“ensaio” que presente no título dos romances aproxima
a escrita e o conteúdo da obra a uma questão filosófica
e/ou crítica dos acontecimentos desencadeados nas
narrativas.
José Saramago - Literatura portuguesa - Estado de exceção e
natureza

H0698
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SOBRE A MORDAÇA QUE GIRA EM TORNO DA
FALA: UMA INVESTIGAÇÃO LINGÜÍSTICA DO
LAPSO
Lilian Braga dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Nina Virgínia de Araújo Leite (Orientadora),
Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
O Projeto de Pesquisa realizado sob o financiamento
PIBIC/CNPq teve como objetivos o estudo da memória,
mediante sua relação com a linguagem, e a
investigação do lapso. Para tanto, adotamos a
concepção de memória inconsciente proposta por
Sigmund Freud e a noção de linguagem apresentada
na obra de Jacques Lacan. O inicio do estudo deu-se
com a realização de um extenso trabalho de pesquisa
bibliográfica: analisamos e trouxemos a tona os textos
dos autores supracitados que esclareciam a dimensão
lingüística e mnênica do lapso. Seguimos a
investigação procurando compreender a ocorrência do
lapso na fala a na escrita, desvinculando esse
fenômeno dos funcionamentos lingüísticos propostos
por teorias semânticas e fonológicas. Nesse sentido, o
lapso foi interpretado como ato psicanalítico, o qual
presentifica o retorno de algo que foi recalcado da
consciência.
Lapso - Linguagem - Memória

H0699

OS RETRATOS DE MARTINS PENA NO SÉCULO XIX
Bruna Grasiela da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Orna Messer Levin (Orientadora), Instituto de
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
O presente estudo tem como objetivo avaliar o
processo de inserção do comediógrafo Martins Pena no
cânone literário brasileiro, durante a segunda metade
do século XIX e início do século XX, fase em que seu
nome foi associado ao papel de fundador da comédia
nacional. Para isso são examinados alguns agentes
que contribuíram no processo de canonização do autor:
a crítica teatral, as Histórias Literárias e os manuais de
ensino de literatura. Dentre os textos do período
examinados, encontram-se as crônicas teatrais de José
de Alencar e Machado de Assis, a primeira biografia
dedicada ao comediógrafo, que se denominou Luis
Carlos Martins Pena - O Criador da Comédia Nacional,
as Histórias Literárias de Silvio Romero e de José
Veríssimo, antologias e manuais de ensino de literatura,
como a Antologia Nacional. Concluiu-se que a recepção
crítica da dramaturgia de Martins Pena, no século XIX,
de cunho marcadamente nacionalista, culminou na
consagração de seu nome como o fundador da
comédia brasileira. A legitimação de sua obra e a
inserção de seu nome no cânone, por meio das
Histórias Literárias, biografias destinadas à construção
de símbolos nacionais e antologias dedicadas ao

ensino de literatura brasileira, o tornaram um clássico
da literatura nacional.
Martins Pena - Teatro - Cânone Literário

H0700

ARTUR AZEVEDO E AS ATRIZES
Elisa Domingues Coelho (Bolsista SAE/UNICAMP),
Larissa de Oliveira Neves (Co-orientadora) e Profa.
Dra. Orna Messer Levin (Orientadora), Instituto de
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
Sendo as crônicas escritas por Artur Azevedo no jornal
"A
Notícia"
um
meio
importantíssimo
para
compreendermos a realidade da arte dramática do fim
do século XIX, venho analisando as crônicas do
período de 1901 a 1908, sempre no intuito de buscar
informações sobre a vida, o trabalho e a repercussão
do desempenho das atrizes em cena, pesquisa que
necessariamente reflete em uma outra, sobre a
situação delas na sociedade da época. Nos folhetins, o
cronista não só fez a crítica de inúmeras peças que
estiveram em cartaz, mas também traçou um rico
panorama do trabalho dos atores e atrizes. Vários são
os exemplos mais expoentes das atrizes que surgem
em suas crônicas, dentre elas se destaca a atriz Cinira
Polônio pela freqüente aparição nas crônicas e por sua
trajetória bastante singular dentro do que era comum à
classe artística feminina. Lucilia Peres e Pepa Ruiz são
outros destaques com uma importância especial para a
pesquisa já que foram grandes atrizes, que contavam
com a predileção de Artur Azevedo e que
representavam, respectivamente, os gêneros mais
clássicos e mais populares do teatro, e assim se tornam
fundamentais para a compreensão da relação do
cronista com estes gêneros e as que os representavam.
Artur Azevedo - Crônicas - Atrizes

H0701

ARTUR AZEVEDO E O TEATRO AMADOR
Julia Alves Coutinho (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa.
Dra. Orna Messer Levin (Orientadora), Instituto de
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
Este projeto tem como objetivo o estudo do tema do
teatro amador nas crônicas teatrais de Artur Azevedo
publicadas no jornal “A Notícia”, sob o título de O
Teatro, entre os anos de 1894 e 1900. Tais crônicas,
que circularam entre 1894 e 1908, eram publicadas
semanalmente e tinham por objetivo acompanhar todo
movimento teatral na então capital brasileira, o Rio de
Janeiro. Azevedo, intelectual apaixonado pelo teatro,
comentava o movimento das companhias e as peças
em exibição, fazendo-lhes a crítica, além de muitos
outros assuntos que surgiam a partir do tema principal.
Os grupos de teatro amador eventualmente apareciam
nas crônicas. Eram associações formadas por pessoas
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que não necessitavam do teatro para viver e
praticavam-no apenas pela paixão que tinham por esta
arte. Dentro das atividades do projeto, foi realizada a
digitalização do material, o estabelecimento de texto
com base nos originais, que já foram recolhidos e
microfilmados. Uma vez feito o trabalho de preparação
do texto, o material foi analisando com foco na
importância do teatro amador à época, com base nas
informações e comentários inseridos nas crônicas.
Artur Azevedo - Crônicas - Teatro amador

H0702

TEXTOS BÍBLICOS: REESCRITA, LEITURA E
LETRAMENTO
Edsel Rodrigues Teles (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Raquel Salek Fiad (Orientadora), Instituto de
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
No processo de aquisição da linguagem escrita, a
reescrita se configura como ferramenta fundamental
para que os sujeitos mobilizem seus recursos
linguísticos. Analisar os textos reescritos da Bíblia
utilizados hoje pela Igreja Católica no contexto em que
leitores se deparam com um texto escrito diferente do
ouvido permite ver em que medida a reescrita atinge os
objetivos dos autores, e de que forma influencia a
leitura da nova versão. A pesquisa visou a identificar
que alterações ocorreram nos textos bíblicos, pautadas
por quais diretrizes. Procurou verificar como as
alterações contribuíram para mudar a relação entre
leitores e texto. Esboçou algumas orientações para uso
do material em aula. De acordo com a análise de
FUCHS (1994) das operações de reescrita e com o
paradigma indiciário de GINZBURG (1986), analisaramse as mudanças do texto bíblico e as entrevistas dos
católicos. A Igreja atingiu o objetivo, com um texto
menos hermético, mais adequado à leitura em voz alta
e com elementos de oralidade. Destacou-se que essa
fase sempre cria expectativas em relação ao novo.
Enfrenta-se o estranhamento por parte dos fiéis, que
oscilam entre receber bem as mudanças e refutá-las.
Utilizar este tipo de material no ensino de língua focou o
ensino das operações de reescrita e de técnicas de
leitura em voz alta, considerando também questões
ideológicas.
Reescrita - Leitura - Letramento

H0703

REESCRITA E AUTORIA NO PROCESSO DE
AQUISIÇÃO DA ESCRITA
Juliana Cristina Fernandes Pereira (Bolsista IC CNPq) e
Profa. Dra. Raquel Salek Fiad (Orientadora), Instituto
de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
A presente pesquisa se propõe a discutir a existência
ou não de autoria em atividades de reescrita durante a
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aquisição da linguagem escrita, através de conceitos de
gêneros discursivos e estilo. Com base no paradigma
indiciário, foi realizada uma análise de dados de
reescrita – escolar e não escolar – de um sujeito
específico (R.) e uma verificação de menções à
reescrita em documentos oficiais de língua portuguesa,
com o intuito de identificar se é possível encontrar em
ambos os textos, uma reescrita que se realize
considerando os aspectos linguísticos (autoria,
interlocução, coesão e coerência), em contraposição a
uma reescrita de higienização que se resume a
correções de ortografia, pontuação e concordância.
Durante a pesquisa, verifiquei que nos dados de R
houve
indícios
surpreendentes
de
reescrita
relacionados à autoria e ao estilo individual somados a
correções relacionadas à higienização textual. Já nos
documentos oficiais, a reescrita pouco aparece ou
sequer é mencionada, sendo que na maioria dos casos
aparece atrelada ao processo de revisão textual. Por
meio da análise, pude perceber que apesar da escola e
desses documentos apresentarem uma reescrita
pautada, quase sempre, na tradição gramatical,
desconsiderando a questão de autoria, ainda podemos
encontrar indícios preciosos de uma reescrita que
represente o estilo individual de um sujeito-autor.
Reescrita - Autoria - Gênero do discurso

H0704

A LEITURA SITUADA EM LIVROS DIDÁTICOS DE
LÍNGUA PORTUGUESA E SUA IMPORTÂNCIA DA
FORMAÇÃO DO LEITOR
Camila Dalla Pozza Pereira (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Roxane Helena Rodrigues Rojo
(Orientadora), Instituto de Estudos da Linguagem - IEL,
UNICAMP
O objetivo desta pesquisa foi estudar a leitura situada e
analisar se ela é trabalhada ou não e, se sim, como isto
é realizado, em dois livros didáticos de Língua
Portuguesa de nível fundamental aprovados pelo
Programa Nacional do Livro Didático 2008 e assim
comprovar a sua importância na formação do leitor.
Para tanto, estudamos as práticas de ensino de leitura
vigentes no Brasil (ascendente, descendente e
interativa),
aprofundamo-nos
teoricamente
para
embasarmos o que é a leitura situada, analisamos o
Guia do Livro Didático 2008 quanto à leitura e
analisamos os Manuais do Professor e todo o trabalho
com leitura do nosso corpus: Português na Ponta da
Língua de Lino de Albergaria, Márcia Fernandes e Rita
Espeschit pela Quinteto Editorial e Português – Uma
Proposta para o Letramento de Magda Soares,
publicado pela editora Moderna. Até o presente
momento concluímos que os autores dos livros
didáticos acham que contextualizar um texto é fazer um
box sobre a vida de seu autor e deixam o resto da
contextualização para o professor: fica a cargo dele
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trazer outros textos relacionados, mostrar quando e
como ele foi escrito etc. São as questões que levam ou
não o aluno a ser proficiente em leitura e não a
coletânea textual.
Leitura situada - Livros didáticos - Formação do leitor

H0705

GÊNEROS
PUBLICITÁRIOS
NOS
LIVROS
DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Katia Sayuri Fujisawa (Bolsista IC CNPq) e Profa. Dra.
Roxane Helena Rodrigues Rojo (Orientadora), Instituto
de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
Neste trabalho, analisamos os gêneros publicitários
presentes em duas coleções de livros didáticos de
Língua Portuguesa (LDPs) de 5ª e 8ª séries, a saber,
Linguagens do século XXI (2ª edição) e Projeto Araribá
(2ª edição), avaliados como recomendados pelo
Programa Nacional do Livro Didático – PNLD/2008.
Para essa análise, que consiste em estudar a
constituição e a abordagem didática dos gêneros em
questão, baseamo-nos nas orientações contidas nos
Parâmetros Curriculares Nacionais do terceiro e do
quarto ciclos do Ensino Fundamental de Língua
Portuguesa (PCN), que afirmam que no processo de
ensino-aprendizagem, os alunos devem ampliar o
domínio ativo do discurso nas diversas situações
comunicativas (BRASIL, 1998), o que implica o
conhecimento dos gêneros do discurso, já que quanto
mais os dominamos, mais livremente podemos
empregá-los para expressar exatamente o que
queremos (BAKHTIN, 1952-53/1979). Seguindo a
perspectiva bakhtiniana, definimos a esfera da
propaganda e as especificidades dos gêneros
publicitários presentes nas obras selecionadas (seleção
feita através de análise quantitativa dos dados do
PNLD/2008).
Ensino fundamental - Livros didáticos - Gêneros publicitários

H0706

ELIPSE DE VP EM RESPOSTAS AFIRMATIVAS A
PERGUNTAS POLARES
Beatriz de Oliveira Salgado (Bolsista IC CNPq) e Profa.
Dra. Ruth Elisabeth Vasconcellos Lopes (Orientadora),
Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
Analisar as respostas curtas afirmativas de crianças a
perguntas sim/não leva a uma maior compreensão de
como se desenvolve a gramática infantil na aquisição
do português no que diz respeito ao fenômeno das
elipses. Nosso objetivo é, portanto, analisar essas
respostas visando a entender o comportamento da
elipse de VP nas respostas verbais nesses contextos
durante o processo de aquisição da linguagem da
criança. Para tanto, partimos do quadro teórico e
resultados empíricos sobre o português europeu (PE),

com base em Santos (2006). Nossos resultados serão
comparados à gramática adulta do PB e aos resultados
de Santos (op. cit.) para o PE, que já encontra
evidência suficiente para afirmar que durante o período
de aquisição da linguagem a criança produz e
compreende elipse de VP. Para o PB, percebe-se, por
exemplo, com base em Ferraciolli (2009), que há um
maior número de respostas verbais em relação aos
demais tipos de respostas possíveis a tais perguntas,
seguindo o mesmo comportamento da gramática
adulta. Neste trabalho, vamos proceder a uma
classificação mais refinada das respostas verbais,
classificando-as de acordo com os verbos encontrados
na produção espontânea de uma criança entre 1;9 e 3;1
anos.
Aquisição - Fala - Desenvolvimento

H0707

A AQUISIÇÃO DO QUANTIFICADOR UNIVERSAL
EM PORTUGUÊS BRASILEIRO
Danielle Patricia Algave (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Ruth Elisabeth Vasconcellos Lopes (Orientadora),
Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
Nosso objetivo neste projeto foi investigar a aquisição
do quantificador universal por crianças pequenas
adquirindo o português brasileiro (PB), através da
aplicação de alguns experimentos, partindo da hipótese
inatista de aquisição da linguagem (Chomsky, 1986) e
do quadro da semântica formal (Chierchia, 2003). Para
tal, trabalhamos com crianças com faixa etária entre 3 a
6 anos, de ambos os sexos, matriculadas em escola
regular. Nossa maior atenção esteve voltada a
questões que envolvem a interpretação de sentenças,
que apresentem a interação entre um quantificador
universal e um quantificador existencial. Como
embasamento teórico, nos apoiamos na proposta de
Philip (1995) do Julgamento Simétrico e na Teoria do
Isomorfismo de Musolino et al (2000). Verificamos que
as crianças adquirindo PB optaram pela interpretação
distributiva, o que pode nos apontar que a leitura que
se constitui primeiramente na gramática infantil é a
leitura distributiva. Assim a leitura coletiva, se
apresentaria
como
uma
extensão
desta.
Posteriormente, aplicamos alguns experimentos em um
grupo de adultos como controle e concluímos que a
interpretação preferível para os DP’s quantificados no
singular é a distributiva enquanto que a interpretação
para DP’s quantificados no plural é a coletiva.
Aquisição - Quantificadores - Sintaxe gerativa
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ANÁLISE DO DISCURSO HUMORÍSTICO: AS
PIADAS DE JOÃOZINHO
Fernanda
Góes
de
Oliveira
Ávila
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Sirio Possenti (Orientador),
Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP

“naturalista estudioso da psicopatologia humana”.
Intervenções
críticas
ainda
reduzidas,
mas
determinantes, de Boris Schnaiderman e Otto Maria
Carpeaux trouxeram os primeiros elementos de uma
sistematização da estética tchekhoviana (antes só
esboçados e no bojo de leituras europeizadas).

As piadas são veículos de discursos reprimidos e que
possuem lugares de circulação específicos e restritos,
tais como bares, determinados livros, revistas, sites,
roda de amigos etc. Nas piadas, aquilo que é
inaceitável e proibido dizer em certas circunstâncias
encontra espaço para ser enunciado, de forma
subentendida, implícita. Exemplos desses discursos
“censurados” são aqueles que falam que as sogras são
chatas, as loiras são burras, os casamentos são por
interesse. No caso específico das piadas de Joãozinho,
o principal discurso corrente é de que os meninos são
maus alunos e só pensam em sexo. O objetivo desta
pesquisa foi investigar as condições de produção das
piadas de Joãozinho, especificamente, aquelas
relacionadas à escola: buscaram-se as razões
histórico-sociais que justifiquem o fato de Joãozinho ser
vítima do discurso agressivo que circula nas piadas.
Do ponto de vista linguístico, pretendeu-se observar
prováveis ambiguidades lexicais, fonológicas ou
sintáticas, que funcionassem como “gatilho” para
produzir o efeito chistoso.

Anton Tchekhov - Crítica literária - Teatro/Conto

Piadas - Joãozinho - Análise do discurso
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TCHEKHOV NO BRASIL: TEATRO, TRADUÇÃO E
CRÍTICA
Rodrigo Alves do Nascimento (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Profa. Dra. Vilma Sant Anna Areas (Orientadora),
Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
O projeto “Tchekhov no Brasil: teatro, tradução e crítica”
tem por objetivo compreender as interpretações da obra
do dramaturgo e contista russo no Brasil no período
entre 1910 e 1960. A necessidade de tal projeto se
justifica pela relevância do escritor para a renovação
das formas do teatro e do conto na virada do século
XX. Sua obra lançava desafios estéticos não raro de
difícil assimilação na Rússia e no ocidente. Acreditamos
que no Brasil isso não seria diferente. Para isso,
realizamos um trabalho inicial de localização de todas
as traduções de sua obra, buscando pistas a respeito
de preferências editoriais, adaptações e comentários de
prefácios e notas. A seguir, a localização de textos
críticos e notícias de montagens teatrais em jornais e
revistas literárias. Com o curto tempo da pesquisa
pudemos comprovar que a obra de Tchékhov passou a
ser lentamente assimilada a partir da década de 50,
quando as primeiras traduções e montagens de fôlego
foram
feitas.
Essa
assimilação
tardia
veio
acompanhada de leituras não menos superficiais, de
um Tchékhov leitor da “alma russa”, ou ainda um
234
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O DIALETO WAIMARE NO CONTEXTO DA LÍNGUA
PARESI (ARUAK), NO MATO GROSSO (BRASIL)
Gustavo Oliveira Pugliese (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Wilmar da Rocha D'Angelis (Orientador),
Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
Situado à noroeste de Cuiabá, no estado do Mato
Grosso, há um povo indígena denominado Paresi, ao
qual direcionaremos nosso estudo. Uma parte desse
povo constitui um subgrupo cuja peculiaridade
lingüística está em vias de desaparecer. Pretendemos
aqui apresentar esse problema e propor soluções que
irão beneficiar a ciência e os próprios membros dessa
sociedade.
Waimare - Paresi - Dialeto

H0711

A LÍNGUA GERAL DO SUL E O TUPI AUSTRAL DE
MARTIUS:
CONTINUIDADES
E
DESCONTINUIDADES
Lydia Marina Fonseca Dias Barbosa (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Wilmar da Rocha D'Angelis
(Orientador), Instituto de Estudos da Linguagem - IEL,
UNICAMP
O presente projeto de pesquisa busca responder,
fundamentalmente, à seguinte pergunta: o que
sabemos sobre a Língua Geral do Sul, constituída e
falada em parte do Sudeste e Sul do Brasil entre
meados do século XVI e fins do século XVIII? A
denominação “Língua Geral do Sul” é utilizada por
Buarque de Hollanda (1976) e Rodrigues (1986), e
depois disso, aparentemente, não se tem mais registros
dela. Confrontaremos os registros dessa língua com os
registros da língua que Martius denominou “Tupi
Austral”. Caracterizaremos essas duas línguas (a
Língua Geral do Sul e o Tupi Austral) e tentaremos
mostrar fatores em comum nelas. Usaremos suportes
históricos e lingüísticos para situar cada língua em seu
tempo e justificar o porquê de podermos fazer tais
comparações entre as mesmas. Tentaremos buscar
fontes teóricas, já que não existem muitos estudos para
essas línguas.
Língua geral do sul - Tupi austral - Línguas indígenas
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saber aquela que nos referimos como pós-moderna, a
partir de toda esta literatura versada sobre o assunto.
Psicologia analítica - Inconsciente - Individuação

H0712

A MODERNIDADE E A CONVIVÊNCIA COM A
APORIA DA ARTE. UM EXEMPLO: MAIAKÓVSKI
Mayara Roqui Bonifacio da Costa (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Alcides Hector Rodriguez
Benoit (Orientador), Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas - IFCH, UNICAMP
Para entender a parte externa de impacto da filosofia
hegeliana em relação ao fim da arte, é preciso entender
internamente o sistema que o filósofo monta para sua
explicação do que é arte, não só na relação das formas
artísticas, mas na relação da Arte com o Espírito
Absoluto. Para esta análise a relação de seus Cursos
de Estética com outras obras é essencial. Após isso,
partimos para uma análise externa do impacto desta
questão e as tentativas de refutações teóricas e
práticas que surgiram. Como aparece no jovem
Nietzsche e sua influência em Artaud, que num
momento inicial relacionam a possibilidade de arte
diretamente com a criação de uma nova sociedade.
Após isso, o estudo sobre as vanguardas do século XX
- como formas de resistência da arte existente - nos
dará base para conseguirmos alcançar o foco desta
pesquisa, que é o poeta futurista russo Maiakóvski, que
através da predominante coerência entre sua vida e
obra, retomará a questão levantada por Hegel no início
do século XIX.
Estética - Modernidade - Teoria da poesia

H0713

INDIVIDUAÇÃO E NUMINOSIDADE: ASPECTOS
TEOLÓGICOS E FILOSÓFICOS NA PSICOLOGIA
ANALÍTICA
Fernando Andrade Reis (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Amneris Angela Maroni (Orientadora),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
Pretende-se com o desenvolvimento deste projeto
realizar uma pesquisa que enfoque os principais
conceitos desenvolvidos pelo psicoterapeuta suíço Carl
Gustav Jung, sendo o principal deles, o conceito de
individuação, em torno do qual toda sua obra se faz
presente. Neste caso privilegiaremos a influência do
teólogo alemão Rudolf Otto em seu pensamento,
principalmente no que diz respeito à noção de
numinosidade, proposta por Otto e retomada por Jung
nas questões que tratam do caminho da individuação. E
também procuraremos entender esses conceitos a
partir da literatura filosófica, principalmente no
pensamento dos chamados filósofos da vida, de que
falaremos adiante. Por último, como podemos pensar a
situação do indivíduo na sociedade contemporânea, a

H0714

A PAISAGEM URBANA DE SÃO PAULO ATRAVÉS
DAS LENTES DA FOTÓGRAFA ALICE BRILL
Ricardo Marchesini Galvão (Bolsista FAPESP) e Profa.
Dra. Anat Falbel (Orientadora), Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
A presente pesquisa apresenta uma análise sobre a
obra da fotógrafa, artista e escritora imigrante de
origem alemã Alice Brill, destacando a temática da
cidade de São Paulo a partir de imagens produzidas
entre as décadas de 1940 e 1950, a qual é feita sob
duas perspectivas diferentes. A primeira insere sua
obra no cenário das grandes transformações da
paisagem urbana de São Paulo, bem como no
desenvolvimento da linguagem fotográfica como um
modo de expressão da modernidade. A segunda
pretende uma reinterpretação de sua obra a partir de
conceitos formulados por críticos da modernidade,
examinando o olhar de Brill sobre a cidade a partir de
sua condição de imigrante, filha da jornalista
progressista Marte Brill e do pintor Erich Brill, e de sua
formação, que passa pelo milieu cosmopolita de São
Paulo, por sua formação específica como fotógrafa nos
EUA, entre 1946 e 1947, e por sua experiência
profissional junto ao corpo editorial da revista Habitat e
ao Museu de Artes de São Paulo. Esta análise, feita a
partir de textos, imagens fotográficas e demais obras de
Alice Brill, nos revela a formação de uma imagem
urbana que apresenta uma cidade como resultado de
duas imagens conflituosas. Enquanto por um lado
temos a representação mimética da realidade urbana,
transpassando esse primeiro plano de significados, o
plano literal, nos encontramos com a cidade que Alice
idealiza em suas lembranças, a cidade com a qual ela
se identifica.
Fotografia - Paisagem urbana - Percepção espacial

H0715

DESEMPREGO
E
ORGANIZAÇÃO
DOS
TRABALHADORES: O CASO DO MTD (MOVIMENTO
DOS TRABALHADORES DESEMPREGADOS)
Carolina Barbosa Gomes Figueiredo Filho (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Andréia Galvão
(Orientadora), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
- IFCH, UNICAMP
Diante dos alarmantes números do desemprego
principalmente a partir da década de 70 nos países
centrais e dos anos 90 nos periféricos, faz-se pertinente
investigar as causas, consequências e desenvolvimento
deste fenômeno, bem como a organização dos
235
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trabalhadores para enfrentar e resistir ao desemprego e
suas decorrências, já que estes são diretamente
atingidos por esse processo. O presente trabalho
pretende levantar elementos para o estudo do
desenvolvimento do desemprego no Brasil, à luz das
perspectivas marxista, keynesiana e da Sociologia do
Desemprego, relacionando-o à nova forma de
configuração do processo produtivo capitalista, no
contexto da reestruturação produtiva e da política
neoliberal, e analisar e caracterizar o Movimento dos
Trabalhadores Desempregados (MTD), enquanto
manifestação de uma forma de organização específica
dos trabalhadores para enfrentar o fenômeno do
desemprego em particular. Essa análise será orientada
por apreender qual a concepção sobre o desemprego
presente no MTD, como este pretende combatê-lo e se
a aliança com os trabalhadores em atividade está
presente nas táticas e estratégias desse movimento.
Desemprego - Mtd - Reestruturação produtiva

H0716

A PRIVATIZAÇÃO DA TELESP E O SINTETEL-SP
João de Almeida Rego Campinho (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Andréia Galvão
(Orientadora), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
- IFCH, UNICAMP
Nossa pesquisa tem como objetivo ajudar na
compreensão das conseqüências da privatização e da
reestruturação
produtiva
na
organização
dos
trabalhadores em telecomunicações no Brasil. Para
isso, analisamos: as mudanças ocorridas com a
privatização nas condições e relações de trabalho na
TELESP, que foi privatizada em 1998 e teve parte dos
seus serviços comprados pela empresa espanhola
Telefônica; e o SINTETEL-SP, sindicato que representa
parte dos trabalhadores em telecomunicações desse
estado. A pesquisa prioriza a análise em torno do
sindicato, levando em conta as atividades da Diretoria
do sindicato, analisando sua posição frente as
mudanças nas relações de trabalho com a privatização
e as conseqüências dessa posição para as condições
de trabalho e para o próprio sindicato. Utilizamos como
metodologia a pesquisa bibliográfica de livros, teses e
artigos acadêmicos, além da análise de publicações e
boletins do sindicato. A conclusão central da pesquisa é
que a reestruturação produtiva e a privatização
trouxeram: redução da representação e do poder de
negociação do sindicato tanto devido ao enorme
número de demissões quanto à terceirização e
subcontratação; perda para os trabalhadores de
remuneração e benefícios; intensificação e aumento da
jornada de trabalho e aumento da insegurança de
permanência no trabalho.
Privatização - Reestruturação produtiva - Sindicato
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CIDADANIA E ECONOMIA SOLIDÁRIA NA AGÊNCIA
DE DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO DA CUT
Patrícia Rocha Lemos e Profa. Dra. Andréia Galvão
(Orientadora), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
- IFCH, UNICAMP
No contexto de implementação do neoliberalismo e da
reestruturação produtiva, A CUT(Central Única dos
Trabalhadores) cria, na perspectiva de uma estratégia
propositiva e “cidadã”, a Agência de Desenvolvimento
Solidário (ADS). Com o objetivo de compreender a
concepção de cidadania e economia solidária da ADS,
nossa pesquisa se utilizou de revisão bibliográfica,
análise de publicações e cartilhas, notícias de jornais,
resoluções dos Congressos da CUT e entrevistas
realizadas com dirigentes sindicais. Esses materiais
nos levaram a concluir que, ao mesmo tempo em que
vai prevalecer a idéia da economia solidária como
alternativa para a sobrevivência imediata e como
política para a manutenção de postos de trabalho
através da “geração de trabalho e renda”, a
preocupação com a participação dos trabalhadores e a
construção de uma “cultura democrática” é colocada
em segundo plano frente às dificuldades da viabilidade
econômica dos empreendimentos. Para garantir essa
viabilidade, a ADS acaba fazendo concessões a
práticas e valores tipicamente capitalistas. Essas
características vão apontar, portanto, para uma
concepção de cidadania que se distancia da concepção
clássica para adotar algumas idéias típicas de uma
visão liberal.
Sindicalismo - Economia solidária - Cidadania

H0718

TROTSKISTAS E NOVO SINDICALISMO: UM
ESTUDO EXPLORATÓRIO
Tatiana Gonçalves (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa.
Dra. Andréia Galvão (Orientadora), Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
A partir da análise existente hoje na academia acerca
do movimento de greves no ABC e em São Paulo entre
1978 e 1980, o presente projeto pretende aprofundar o
estudo que já estamos realizando sobre as
organizações trotskistas inseridas nesse processo, visto
que grande parte dos diversos estudos realizados sobre
esse período se focou principalmente na atuação do
que se convencionou chamar “novo sindicalismo”,
abordando estes grupos denominados como “extrema
esquerda” de maneira bastante superficial. De forma
sumária, o “novo sindicalismo” pode ser caracterizado
como um movimento de sindicalistas que se colocavam
a favor de uma maior aproximação com as bases dos
sindicatos e o fim da estrutura sindical atrelada ao
Estado, defendida pela maior parte dos dirigentes
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sindicais de então, tanto comunistas quanto
trabalhistas, bem como pelos chamados pelegos*.
Nesse sentido, buscaremos continuar a investigação
sobre como e onde atuavam as correntes trotskistas
nesse período, focando nosso estudo na intervenção
dos grupos “Convergência Socialista” e “Organização
Socialista Internacionalista”, pois possuíam uma maior
inserção no movimento operário nesse momento.
*Pelego é um termo cunhado no próprio meio sindical e
refere-se aos sindicalistas que, ao invés de defender os
interesses dos trabalhadores, concilia veladamente com
o patronato.
Trotskismo - Greves ABC - Novo sindicalismo

H0719

FLASKÔ: CONSCIENTIZAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL
DOS
TRABALHADORES
NA
BUSCA
POR
ALTERNATIVAS À ATUAL CRISE DO TRABALHO
Gabriela Carvalho Nascimento (Bolsista FAPESP) e
Profa. Dra. Angela Maria Carneiro Araújo (Orientadora),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
A abertura do mercado nacional para as empresas
estrangeiras durante a década de 90, resultou na
quebra de vários setores da indústria de capital
nacional e a conseqüente perda de inúmeros postos de
trabalho. É nesse contexto que o estudo relativo as
fábricas recuperadas é de extrema importância, como o
caso da fábrica Flaskô, localizada em Sumaré, que em
2003 foi ocupada pelos trabalhadores com o intuito de
recuperar a empresa falida e conservar os postos de
trabalho dos operários. Após a ocupação foi criado um
Conselho de Fábrica com a função de gerir a empresa,
todas as decisões passaram a ser tomadas nas
Assembléias e os trabalhadores necessitaram adquirir
uma maior consciência do processo de produção e de
suas respectivas funções. Assim é de relevante
importância buscar compreender como que, ou se, as
mudanças nas relações de trabalho dentro da fábrica,
nas relações dos trabalhadores com o produto de seu
trabalho e com os próprios companheiros de fábrica,
afetaram a sua consciência política e social, e da
comunidade ao redor da fábrica. Ou seja, pensar as
repercussões do processo de ocupação sobre a
subjetividade dos trabalhadores e de seus apoiadores,
a partir da necessidade que estes tiveram de gerir a
fábrica e se articular com a população na busca de
apoio político em suas lutas.
Fábricas recuperadas - Economia solidária - Precarização do trabalho

H0720

JUSTA TRAMA: UMA ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA
DAS REDES EM COOPERATIVAS DE ECONOMIA
SOLIDÁRIA
Lis Furlani Blanco (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra.
Angela Maria Carneiro Araújo (Orientadora), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
É no contexto de crise econômica e social e de
reestruturação produtiva que experiências de
cooperativas e trabalhos autogestionários passam a ser
colocadas em práticas, como alternativas buscadas
tanto por empresas como pelos trabalhadores, que
procuram reduzir seus custos com a força de trabalho,
e por outro lado, como uma forma de resistir ao
desemprego, e garantir melhores condições de vida.
Dessa forma, essa pesquisa de iniciação cientifica tem
como objetivo analisar a rede de cooperativas Justa
Trama, mais especificamente o caso da Cooperativa
Nova Esperança (Cones) em Nova Odessa e através
desse estudo compreender a importância das redes de
cooperativas dentro de um meio de produção distinto
do meio vigente, que é a economia solidária. A
pesquisa busca então, entender de onde vem a
necessidade de criação dessas redes, como elas se
articulam, qual o impacto dentro da comunidade em
que estão inseridas e se elas garantem um melhor
resultado aos seus trabalhadores do que os outros tipos
de cooperativas.
Economia solidária - Cooperativismo - Justa-trama

H0721

VOTOS NULOS E BRANCOS: O SIGNIFICADO NAS
ELEIÇÕES BRASILEIRAS
Thayse
Zambon
Barbosa
Aragão
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Bruno Wilhelm Speck
(Orientador), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
- IFCH, UNICAMP
O estudo refere-se à importância e principalmente
significado dos votos nulos e brancos nas eleições
brasileiras.
Essa
pesquisa
procurou
analisar
historicamente a presença desses votos, nulos e
brancos, nas eleições brasileiras a partir do ano de
1945 e seguiu analisando os dados eleitorais até as
eleições de 2008. Como principais objetivos desse
estudo temos a identificação dos motivos do eleitorado
que vota em nulo ou em branco, assim como as
conseqüências na prática de tais votos. Para tanto a
metodologia utilizada primeiramente foi uma revisão
bibliográfica, que apesar de contar com poucos estudos
que tratassem especificamente deste assunto
encontrou em artigos e livros análises deste tipo de
voto em diferentes épocas, além disso, outro método
utilizado foi a reunião de diferentes dados referentes às
eleições do período estudado, estes em sua maioria
disponibilizados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
A pesquisa obteve interessantes resultados que nos
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instigam a uma análise mais profunda do assunto. É
interessante observar que em diferentes épocas a
justificativa para um alto índice de votos nulos e
brancos é o voto de protesto, no entanto nem sempre
há explicações suficientes que confirmem tal hipótese,
além de ser possível identificar, se observarmos com
atenção, indícios da existência de outras hipóteses que
também explicariam tais votos. Esse estudo buscou
então, realizar esta discussão, sobre as justificativas já
apresentadas e outras possíveis justificativas para os
votos nulos e brancos, procurando identificar novas
hipóteses que vão além do voto de protesto.
Voto Nulo - Voto branco - Eleições brasileiras

H0722

O IMPACTO DA DESESTALINIZAÇÃO SOBRE O
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL E OS LIMITES
DAS MUDANÇAS (1956-1960)
Érick Fiszuk de Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Claudio Henrique de Moraes Batalha (Orientador),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
O presente estudo explorou o impacto no PCB da
chamada “desestalinização”, ou seja, a revisão, a partir
do XX Congresso do Partido Comunista soviético, do
predomínio das diretrizes stalinistas sobre o movimento
comunista internacional e os Partidos Comunistas
governantes, e a crise partidária interna gerada nesse
processo. Pelo cruzamento de fontes jornalísticas,
acadêmicas e literárias, levantaram-se as mudanças
orgânicas no “Partidão” e o que, devido às previstas
resistências e apesar da mudança de linha política,
permaneceu como estava, e avaliou-se o que havia de
voluntário e impositivo nas relações entre os
comunistas brasileiros e a URSS. Verificou-se que,
apesar das tentativas de analisar com eficácia a
realidade brasileira por meio de um “marxismo criador”
e de livrar o partido dos métodos ditos “dogmáticos” e
“sectários”, muitos dos procedimentos administrativos
antigos permaneceram e pouco se inovaram as visões
sobre o Brasil, embora houvesse mudanças
significativas entre 1954 e 1958-60. Muito do que
aconteceu (e do que não aconteceu) no PCB nesses
sete anos foi a culminância tanto de um processo de
luta interna em torno das questões programáticas, no
qual atuaram particularidades do modo comunista de
fazer política, quanto dos reflexos da grave crise de
poder no “socialismo real”, protagonizada pelo líder
soviético Khruschov.
PCB - Desestalinização - Política

H0723

ARENA DA ILUSÃ£O II: A CONSTRUÃ§Ã£O DA
IMAGEM DA ROMA ANTIGA PELA LINGUAGEM
CINEMATOGRÃ¡FICA - SPARTACUS (STANLEY
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KUBRICK, 1960); A QUEDA DO IMPÃ©RIO ROMANO
(ANTHONY MANN, 1964); GLADIADOR (RIDLEY
SCOTT,
2000)
E
SPARTACUS
(ROBERT
DORNHELM, 2004)
Marcela Regina Formico (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Cristina Meneguello (Orientadora), Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
A presente pesquisa procura estudar a construção da
imagem da Roma na Antigüidade Clássica através da
linguagem cinematográfica, envolvendo um escopo de
fontes composto por quatro filmes: Spartacus (Stanley
Kubrick, 1960); A Queda do Império Romano (Anthony
Mann, 1964); Gladiador (Ridley Scott, 2000) e
Spartacus (Robert Dornhelm, 2004); os quais compõem
as bases para o trabalho analítico sobre o arquétipo de
uma Roma Imperial/Republicana. O estudo propõe
realizar uma quebra do paradigma “efeito testemunha”
da realidade que os filmes históricos/ épicos
apresentam segundo a visão do pesquisador Stephen
Bann, ao utilizar um viés comparativo entre as quatro
fontes citadas. É importante salientar que o mito de
Roma sobrevive ao longo da trajetória humana através
de um diálogo entre história e imaginação que se
exprime dentro das mais diversas manifestações
artísticas, tendo o cinema dentre elas, as quais
envolvem um jogo dicotômico de discursos a respeito
da República e o Império expresso por um
maniqueísmo existente entre duas categorias morais,
os vícios e as virtudes, que diverge de acordo com o
pensamento de cada época. Assim, a realização de um
estudo
analítico
comparativo
proporciona
a
desconstrução de determinados discursos que são
utilizados por seus respectivos diretores e produtores
da indústria cinematográfica.
Cinema e história - Roma - Reinterpretação do passado

H0724

O GÓTICO PORTUGUÊS E O ROMANTISMO NO
POEMA "A NOIVA DO SEPULCRO" DE ALEXANDRE
HERCULANO
Michelle Fernanda Tasca (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Cristina Meneguello (Orientadora), Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
O poema “A Noiva do Sepulcro”, de Alexandre
Herculano, conta a história do nobre alcaide D. Sueiro
que é assombrado pelos fantasmas das esposas que
assassinara. Foi publicado inicialmente no semanário
lisbonense O Panorama – Jornal Litterario e Instructivo
da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Uteis,
dirigido pelo próprio autor, em 30 de junho de 18381,
sendo republicado em 1850 como parte do livro
Poesias. Com o intuito de pensar e analisar as
dimensões do romantismo lusitano e sua relação com o
universo obscuro recorrente em literaturas européias
durante os séculos XVIII e XIX, o objetivo da pesquisa
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foi mapear os conhecimentos produzidos sobre o autor
e sua obra e adentrar na discussão sobre as definições
e as especificidades do “gótico” em Portugal, a partir do
embate teórico concomitante à análise do poema
selecionado. 1 O Panorama, n° 6, 30 de junho de 1838
Literatura gótica - Portugal - Alexandre Herculano

H0725

FRAGMENTAÇÃO DO ESPAÇO URBANO, LUGAR E
VULNERABILIDADE NA RODOVIA ANHANGUERA,
REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
Gabrielle Mesquita Alves Rosas (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Prof. Dr. Daniel Joseph Hogan (Orientador), Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
As relações metropolitanas atualmente se dão num
espaço fragmentado no qual os diversos lugares que
compõem a vida das pessoas encontram-se
espalhados num extenso território. A necessidade de se
locomover para vários lugares nos faz criar itinerários
cotidianos que moldam e ao mesmo tempo dão ritmo
aos lugares. Numa tentativa de integrar nossa rotina
espaço-temporal, a mobilidade serve para manter
nossas atividades conectadas. A coexistência de ritmos
distintos é uma característica do metropolitano e o
aparente caos da movimentação multidirecional tem por
base os vários itinerários pessoais. A mobilidade
marcada pelo ritmo acelerado estrutura o dia-a-dia e
marca também o espaço com vias que promovem uma
fluidez de deslocamentos. Pensando nestes itinerários
e nas formas de convivência com a mobilidade esta
pesquisa se propôs a discutir a vulnerabilidade através
dos riscos e perigos do lugar. A rodovia Anhanguera na
Região Metropolitana de Campinas possui um trecho
(Campinas-Sumaré) onde é notável a inserção da
rodovia no cotidiano urbano. As formas de contato, a
diversidade de acessos e as relações dos bairros do
entorno com a rodovia desenham um quadro onde a
convivência de moradores com o fluxo constante da via
produz uma dinâmica que revela um dos traços mais
marcantes da metrópole contemporânea.
Mobilidade cotidiana - Vulnerabilidade do lugar - Percepção do risco

H0726

PERIGOS
DO
LUGAR,
MEMÓRIA
E
VULNERABILIDADE
NO
JARDIM
AMANDA,
HORTOLÂNDIA (SP)
Luíz Tiago de Paula (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Daniel Joseph Hogan (Orientador), Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
Perigo e vulnerabilidade são fenômenos multifacetados,
fundamentais para compreendermos o modo de vida
metropolitano contemporâneo. Esses conceitos são
geralmente associados às questões ambientais, à falta
de segurança, à violência, à segregação e à pobreza.

Esses elementos, além de tantos outros, são partes
integrantes da paisagem e dos lugares do Jardim
Amanda, na Região Metropolitana de Campinas.
Buscamos compreender a vulnerabilidade do lugar a
partir de uma abordagem fenomenológica, utilizando
metodologias qualitativas, na forma de conversas
biográficas para, a partir da memória e da experiência,
compreender a percepção dos moradores e a forma
como lidam com os perigos do lugar. Nesse sentido, os
resultados revelam a complexidade das relações entre
indivíduo e lugar: moradores estabelecidos (insiders)
demonstram
sentimentos
de
identidade
e
pertencimento em relação ao bairro, construindo
relações de vizinhança e intimidades com a dinâmica
do lugar. De outro lado, os migrantes recentes
(outsiders) julgam e descrevem o ambiente do bairro
baseados em suas experiências do lugar de origem,
revelando outras faces do bairro, para aqueles que
chegam. A vulnerabilidade do lugar se constrói nessa
relação fenomênica, projetando na paisagem as
experiências e as histórias de vida dos moradores do
bairro.
Perigo do lugar - Vulnerabilidade - População e ambiente

H0727

A ARTE A SERVIÇO DO SAGRADO: CLÁUDIO
PASTRO E O SANTUÁRIO DA VIDA (1990-2002)
João Paulo Berto (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Eliane Moura da Silva (Orientadora), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
O objetivo é analisar a obra (pintura, arquitetura e
escultura) do artista plástico brasileiro, especializado
em arte sacra, Cláudio Pastro (1948) no período de
1990-2002, considerando a estética de seus trabalhos
como questão evangelizadora e os diferentes usos e
sentidos atribuídos às suas criações. Para efetuar esta
análise utilizamos o conceito de piedade visual (David
Morgan in Visual Piety, 1998), que se baseia na relação
íntima entre a arte e a religião e nos permite diferentes
modos de análise para compreendermos o sentido de
formação, disseminação e recepção dos ideais
católicos. A pesquisa realizou-se na igreja do Santuário
da Vida, localizado nos estúdios da Rede Vida de
Televisão na cidade paulista de São José do Rio Preto,
onde podemos encontrar um dos trabalhos mais
completos do artista, a partir de entrevistas orais e
análises propriamente iconográficas. Pode-se constatar
a adoção, por parte de Cláudio Pastro, de subsídios da
arte medieval (românica e bizantina). Segundo o artista,
suas criações oferecem um novo sentido a um mundo
desestabilizado da contemporaneidade, onde as
noções do simbólico tornam-se aliadas, em uma reação
criativa, a uma retomada de valores perdidos e
deturpados de um “catolicismo ideal”, remontando a
uma Igreja Primitiva, exaltados a partir do Concílio
Ecumênico Vaticano II (1962-1965).
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Arte - Religião - Cláudio Pastro

será realizada a partir
midiáticas e de arquivos.

de

fontes

bibliográficas,

Fronteiras agrícolas - Territórios étnicos - Guarani Kaiowa

H0728

CONTRACULTURA E RELIGIÕES ALTERNATIVAS
Mareska Roberta Cruz (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Eliane Moura da Silva (Orientadora),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
O objetivo deste projeto foi analisar e entender o
movimento chamado de Contracultura e as religiões
alternativas do movimento conhecido pelo nome de
Nova Era entre o final dos anos 1960 até início dos
anos 1980. A pesquisa foi centrada numa análise da
literatura que circulava durante o período escolhido,
dando ênfase aos aspectos relativos às novas formas
de expressão religiosas que surgiam na época. Esses
meses de pesquisa foram, portanto, dedicados a uma
seleção e aprofundamento de temas recorrentes na
literatura relativa ao objeto da pesquisa, consistindo em
leitura, fichamentos e posterior comparação e
levantamento das idéias e conceitos de cada autor
escolhido, entre eles Carlos Castañeda, Erich von
Däniken, Herbert Marcuse, Alan W. Watts e Jack
Kerouac, além de terem sido colhidas informações
sobre alguns dos adeptos tanto da Contracultura como
da Nova Era, como Raul Seixas, Paulo Coelho, Tim
Maia e Luis Carlos Maciel. Os livros selecionados nos
apresentaram preocupações que se mostraram em
sintonia com a nova religiosidade e necessidades que
surgiam e se desenvolviam, como uma preocupação
maior com a vida terrena, questões relativas a drogas,
religiões orientais que se encontravam em expansão,
como o Budismo, e a busca incessante por fugir do que
era considerado tradicional.
Contracultura - Religiões alternativas - Anos 1960

H0730

ANÁLISE DA ARGUMENTAÇÃO KANTIANA PARA A
EXISTÊNCIA DOS JUÍZOS SINTÉTICOS A PRIORI
Bruno César Afonso (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Enéias Júnior Forlin (Orientador), Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
O presente trabalho tem como finalidade investigar de
que maneira Immanuel Kant pode afirmar que de fato
existem juízos sintéticos a priori. Tal afirmação sustenta
toda sua obra filosófica e, além disso, outros filósofos
deram outra interpretação para os juízos que Kant
classificou nessa nova categoria, como, por exemplo,
David Hume. Para Hume, tais enunciados não passam
de generalizações psicológicas, sendo universais e
necessários somente após o surgimento do hábito.
Isso, a princípio, desqualificaria a justificação kantiana
para os juízos sintéticos a priori, já que, segundo ele,
sua existência é constatável ao observar a existência
de juízos necessários e universais. Essa investigação
nos levou a estudar a crítica de Kant a Hume. Esse
estudo, por sua vez, nos levou a outras indagações,
como, por exemplo: ambos os filósofos referem-se ao
mesmo âmbito? Não haveria indicios textuais que
mostrariam que Hume refere-se à experiência
cotidiana, do senso comum, enquanto que Kant referese à experiência científica, mais precisamente a da
física newtoniana? Tais questões mostram-se
relevantes para uma resposta satisfatória do tema,
porém, ao mesmo tempo, revelam-se complexas o
bastante para não se resolver em uma iniciação
científica.
Kant - Juízos sintéticos a priori - Epistemologia

H0729

EXPANSÃO DAS FRONTEIRAS AGRÍCOLAS E
CONCEPÇÕES
DE
TERRITÓRIO:
A
AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA SOBRE AS TERRAS
GUARANI KAIOWA NO SUDOESTE DO MATO
GROSSO DO SUL
Márcia Cecília Santos Ribeiro da Silva (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Emilia Pietrafesa de Godoi
(Orientadora), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
- IFCH, UNICAMP
O presente projeto pretende compreender a expansão
das fronteiras agrícolas modernas em territórios
étnicos, mais precisamente a expansão da
agroindústria canavieira sobre terras indígenas. Será
estudado o caso da expansão das lavouras de cana de
açúcar sobre as terras dos grupos indígenas
localizados ao sudoeste do Mato Grosso do Sul
pertencentes à etnia Guarani Kaiowa. Esta pesquisa
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DESCARTES E FOUCAULT: DISCUSSÃO ACERCA
DA RECUSA DA EXPERIÊNCIA DA LOUCURA
COMO RAZÃO DE DUVIDAR
Ligia Évora Constantino (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Enéias Júnior Forlin (Orientador), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
O objetivo desta comunicação é levantar questões
relativas ao conceito de loucura de Descartes na
Meditação Primeira. Esta reflexão se insere em nosso
projeto de pesquisa dedicado à análise da recusa
cartesiana da experiência da loucura como razão válida
de duvidar de nosso conhecimento. Tentar-se-á com
ela esclarecer porque o apelo à experiência da loucura
era claramente incompatível como o projeto cartesiano
enquanto que o apelo à experiência do sonho era
plenamente legítimo. Descartes considera que duvidar

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
dos sentidos o faria parecer louco, mas a loucura,
segundo ele, seria o bloqueio da razão de duvidar, pois
estando louco não poderia afirmar sua dúvida como
uma dúvida metódica. Portanto, embora Descartes
duvide de tudo, esta dúvida é pautada por “razões” de
duvidar. Mas com que noção de loucura ele opera?
Tratar-se-ia de uma concepção clássica de loucura, já
impregnada no senso comum do século XVII? Mas o
que significaria precisamente essa definição clássica?
Ela representaria uma total oposição entre loucura e
razão, ou mesmo a loucura pressupõe uma base
minimamente racional? Estas questões serão objeto
desta comunicação.
Foucault - Loucura - Descartes

H0732

DISCUSSÃO ACERCA DO MOVIMENTO EM
ARISTÓTELES
Tennessee Williams Monteiro Matos (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Fátima Regina Rodrigues
Évora (Orientadora), Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas - IFCH, UNICAMP
Aristóteles, na Physica, assume que através da
existência de contrários, é possível inferir a existência
de movimento, mais especificamente, locomoção. Mas,
na obra De Caelo, tal pressuposto da contrariedade
parece ser abandonado quando Aristóteles afirma que
a ausência de contrariedade no movimento circular
complementa fundamentalmente a conclusão de que o
éter, corpo simples, ao qual o movimento circular é
natural, é eterno, inalterável e incorruptível. Neste
projeto tenho o intuito de pesquisar o conceito
aristotélico de movimento circular, e a partir deste
estudo tentar responder se existe uma aporia entre o
conceito geral de movimento e o conceito de
movimento circular. Iniciando por uma análise da obra
Physica, percorrerei as principais partes dos textos que
tangem as definições que compõe a teoria geral do
movimento em Aristóteles. Durante tal análise, tentarei
preparar o campo para que, em seguida, tais conceitos
sejam acareados junto as definições de movimento
circular que serão apresentados na obra De Caelo.
Aristoteles - Fisica - Movimento

H0733

TRAJETÓRIAS DO EITO: HISTÓRIAS DE VIDA E
MEMÓRIAS DE DOIS CANAVIEIROS DE LUCÉLIASP
Aline Yuri Hasegawa (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Fernando Antonio Lourenço (Orientador), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
Neste trabalho, o método biográfico é utilizado para a
análise das trajetórias de dois trabalhadores nativos
cortadores de cana de Lucélia-SP - Douglas e Adriano,

ambos com 23 anos de idade - relacionando suas
memórias com os contextos sociais, culturais,
econômicos e políticos dos locais onde viveram as
histórias narradas. Através da história oral e do
levantamento e análise de fontes primárias sobre a
história do município pretende-se conhecer os
processos sociais que estão na origem da formação
destas pessoas para o trabalho no corte da cana. Um
dos objetivos da pesquisa é conhecer as motivações
que levam os trabalhadores das cidades onde há
usinas a buscarem no corte de cana sua renda.
Entende-se aqui que os trabalhadores são sujeitos de
suas próprias histórias, optando por certas ocupações,
ao invés de outras. Através das entrevistas, pôde-se
verificar que estes não são trabalhadores cortadores de
cana “típicos”, pois não são migrantes, têm
escolaridade avançada – realizaram cursos técnicos e
visam cursar o ensino superior – e talvez não encarem
o corte de cana como única opção de trabalho para a
reprodução social, pois já foram bem sucedidos em
outros empregos. Pode-se concluir que esses homens
constroem, a partir dos fatos vividos, uma relação com
o trabalho no corte da cana e com a categoria “cortador
de cana” diferente da que se considera “típica”.
Sociologia rural - História oral - Trabalhadores rurais

H0734

O ARRENDAMENTO DE TERRAS DAS PEQUENAS
PROPRIEDADES PARA AS USINAS CANAVIEIRAS
NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/SP
Rodolfo Soares Moimaz (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Fernando Antonio Lourenço (Orientador), Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
Este projeto de iniciação científica objetiva conhecer os
motivos que levam pequenos proprietários do município
de São Pedro/SP a arrendar suas terras para usinas
canavieiras. Através da aplicação de entrevistas aos
responsáveis pelas propriedades, pretende-se levantar
e analisar dados empíricos sobre suas estratégias
produtivas e fundiárias. Foram entrevistados dez
pequenos proprietários arrendadores (com idades entre
46 e 77 anos), um fornecedor de cana, o Chefe da
Casa da Agricultura e dois Assessores de Cultura do
município. Alguns motivos citados pelos arrendadores
para a escolha dessa estratégia fundiária foram: alto
custo dos meios de produção (maquinário, insumos,
ferramentas); divisões das propriedades devido à
herança (que as tornam economicamente mais frágeis);
adversidades do trabalho no campo (idade avançada
de alguns; dificuldades de obtenção de crédito; safra
dependente de variações climáticas, furto de gado) etc.
Para o Chefe da Casa da Agricultura, os pequenos
proprietários vivem em difícil situação, pois os preços
dos contratos de arrendamento estão muito baixos e o
cultivo da cana degrada o solo; além disso, questões
como o roubo na pecuária e as necessidades de
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correção da terra dificultam a vida rural. Os Assessores
de Cultura auxiliaram o estudo sobre a história do
município,
sua
fundação
e
desenvolvimento
agropecuário.
Sociologia rural - Agricultura familiar - Questão agrária

H0735

TRABALHADORES E JUSTIÇA DO TRABALHO:
LEIS, DIREITOS E LEGITIMIDADE NA DITADURA
MILITAR - 1964 A 1969
Jaqueline Barretto de Andrade (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Fernando Teixeira da Silva (Orientador),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
A história social do trabalho recente tem contribuído
fortemente para transformar o trabalhador brasileiro de
mero coadjuvante na organização e consolidação dos
espaços legais e jurídicos em sujeitos políticos ativos.
Diante disso, o presente estudo consiste na analise da
estrutura e funcionamento da Justiça do trabalho, bem
como no uso dos mecanismos jurídicos pela classe
trabalhadora frente aos litígios surgidos no interior das
fábricas. O objetivo principal foi verificar qual a reação
dos trabalhadores face a uma política econômica de
atachamento de direitos sociais adquiridos, como a
estabilidade decenal. A realização da pesquisa pautouse em alguns pontos específicos, como o estudo da Lei
5.107/66 – mais conhecida como Lei do FGTS –,
conjuntamente com a análise de processos históricos
da Cidade de Jundiaí, entre os anos de 1964 a 1969. O
recorte temporal justifica-se à medida que os anos em
destaque
são
relevantes
para
entender
o
recrudescimento da Ditadura Militar mascarada de uma
política de crescimento econômico. Deste modo,
permitiu-se redefinir a imagem dos trabalhadores diante
de uma política incisiva de tomada de direitos e
garantias fundamentais; de simples indivíduos
manipuláveis a sujeitos políticos e históricos.
Trabalhadores - Direito - Legitimidade

H0736

LIBERDADE VIGIADA: OS MILITARES E OS
MOVIMENTOS PELA ANISTIA (1977-1985)
Pâmela de Almeida Resende (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Fernando Teixeira da Silva (Orientador),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
Essa pesquisa estuda, por meio da documentação
presente na Série Dossiês do Fundo DEOPS/SP, a
ação dos militares em relação aos movimentos pela
anistia, entre 1977 e 1985, período marcado pela
intensificação das manifestações sociais, além da
decretação da Lei de Anistia, em 1979. Para tanto,
procuro evidências que mostrem os critérios pelos
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quais determinadas pessoas e movimentos eram alvos
de investigações, o modo como o regime procurou
cercear os indivíduos, seja na busca da informação,
seja na prática da repressão, e quais tipos de
informações eram consideradas importantes com o
intuito de resgatar as ações dos militares. Nesse
sentido, dados sobre contatos sociais, vida pessoal,
atuação política, estão todos lá compondo um quadro
de vigilância constante aos identificados como
opositores ou possíveis opositores do regime. Por meio
da reunião daquilo que podemos chamar de “provas do
crime”, toda aquela documentação encontra-se
arquivada de forma a levar à criminalização do
indivíduo ou grupo investigado. Desse modo, esse é o
grande desafio: desvendar essa teia, o contexto de um
documento em um determinado conjunto, analisar
como essa história foi construída tendo em vista
sempre que é um arquivo policial.
Deops - Militares - Anistia

H0737

A VELHICE E O DINHEIRO: O CRÉDITO
CONSIGNADO SOB UM OLHAR ANTROPOLÓGICO
Guilherme Perez Giufrida (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Guita Grin Debert (Orientadora), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
Neste projeto proponho discutir a relação que os velhos
estabelecem com os empréstimos financeiros e o
conjunto de significados que a aposentadoria e a
velhice articulam nos debates realizados em torno do
“crédito consignado”. Criado em 2003, esse crédito é
fruto de uma nova regulamentação que, por operar com
desconto na folha de pagamento dos aposentados,
concede financiamentos com uma taxa de juros
reduzida. Com base numa metodologia qualitativa,
envolvendo um estudo etnográfico realizado numa
financeira especializada em crédito consignado,
interessa entender qual é o perfil social dos
aposentados/idosos
que
recorrem
a
esses
financiamentos e quais as razões alegadas e os
significados por eles atribuídos ao pleito por recursos
financeiros. Ao mesmo tempo, através da análise de
artigos publicados na imprensa escrita sobre essa
inovação do sistema financeiro, trata-se de explorar as
representações sobre a velhice que organiza as
polêmicas em torno do crédito consignado.
Velhice - Crédito consignado - Aposentadoria

H0738

NYAHBINGHI: O LUGAR DA MÚSICA NA
COMUNIDADE RASTAFARI
André Uiarra Borges Toledo (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. John Manuel Monteiro (Orientador), Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
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O objetivo deste projeto é o de compreender a
importância da música rastafari e sua relação com o
dia-a-dia de uma comunidade no Estado de São Paulo.
A pesquisa buscará situar a música no contexto da
comunidade, entendida como uma unidade social
baseada em interesses comuns fundados nas redes de
relação comunitárias. Para tanto, será necessário
primeiro fazer uma contextualização do movimento
rastafari desde o seu aparecimento, utilizando uma
bibliografia antropológica e etnomusicológica com o
objetivo de compreender o sentido simbólico, verbal e
social do culto (Serviço Sabbatical). A escolha inicial
pela música rastafari – Nyahbinghi – foi feita a partir da
hipótese de que é a musica Rastafari que congrega e
une todos os rastas. Em visitas preliminares à
comunidade na fase de construção deste projeto,
observamos que é no momento do Nyahbinghi que os
membros da comunidade se encontram e observam
suas condutas, suas posturas e sua ortodoxia. A
pesquisa tem como foco principal a tentativa de
responder à seguinte pergunta: Qual o papel da
música Rastafari e como ela se estabelece como
um processo de significação sócio-cultural dentro
da comunidade?
Religião - Música - Rastafari

H0739

O REINO DESTE MUNDO: REVOLUÇÃO E
RELIGIOSIDADE
ESCRAVA
ENTRE
REPRESENTAÇÕES
E
CONSTRUÇÃO
DE
MEMÓRIAS
José Antonio Ferreira da Silva Júnior (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. José Alves de Freitas Neto
(Orientador), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
- IFCH, UNICAMP
A pesquisa desenvolvida tem por objeto central a obra
do autor cubano Alejo Carpentier, especificamente dois
romances: O reino deste mundo e O século das Luzes,
de 1949 e 1962 respectivamente. Entendendo tais
obras literárias como representações passíveis de
estudo da história cultural, a análise feita identificou, na
narrativa deste autor, noções sobre a temática
“revolução” no continente americano. Da forma como o
autor retrata as revoluções nos seus livros, tentamos
extrair suas idéias e concepções acerca deste tema,
suas críticas e esperanças. Pudemos apreender dos
romances, então, suas posições políticas, que se já
eram claras devido ao engajamento público de
Carpentier com a causa latino-americana, também se
mostram hesitantes, ou pelo menos inseguras em
momentos específicos de suas obras. O autor, que
prima pelo histórico na sua escrita fictícia, nos mostra
como um literato constrói, também, reflexões e
interpretações sobre a história da América Latina. A
pesquisa destaca o papel social do romancista e as
vias permitidas, pela literatura, ao autor que coloca seu

mundo em reflexão e apresenta ao leitor a possibilidade
de pensar sobre sua realidade. Este projeto suscitou
questionamentos e reflexões mais profundas que agora
figuram em um novo projeto que dá continuação as
problemáticas encontradas na relação do intelectual
com sua cultura.
Intelectuais - Revolução - Representação

H0740

“LOS LÁPICES SIGUEN ESCRIBIENDO”: A
PRODUÇÃO DA MEMÓRIA DA DITADURA MILITAR
ARGENTINA (1976-1983) NO LIVRO LA NOCHE DE
LOS LÁPICES
Marcos
Oliveira
Amorim
Tolentino
(Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. José Alves de Freitas Neto
(Orientador), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
- IFCH, UNICAMP
Este projeto de pesquisa visa analisar a obra La noche
de los lápices como um veículo de produção de
memória sobre a mais recente ditadura militar argentina
(1976-83). Trata-se de uma das várias visões
emblemáticas que se instauraram na memória coletiva
do país no período da reconstrução democrática,
acerca da violência e da repressão sistemática dos sete
anos de ditadura. Publicado em 1986, o livro de María
Seoane e Héctor Ruiz Núñez descreve os
acontecimentos ocorridos em La Plata entre os dias 15
e 21 de setembro de 1976, quando dez estudantes
secundários foram presos, torturados e, seis deles,
desaparecidos. O seu êxito editorial consolidou este
episódio como uma imagem forte do terrorismo de
Estado, além de reforçar a produção da imagem de
“vítimas inocentes” do período militar que era produzida
à época de sua publicação. O intuito desta pesquisa,
inserida no campo das relações entre História e
Memória, é analisar os mecanismos da produção deste
relato, sua historicidade e os desdobramentos deste
tipo de discurso para a compreensão da história
argentina recente. Logo, questionar o porquê deste
caso específico, dentre tantos outros, ter se tornado um
emblema dos crimes cometidos pela Ditadura militar
argentina significa se centrar no exercício de memória
praticado pela obra, tendo em vista que o seu caráter
de denúncia dialoga com os processos hegemônicos de
significação do passado ditatorial em curso no
momento de sua publicação.
Argentina - Ditadura militar - Memória

H0741

O HABITAR NA PERIFERIA METROPOLITANA:
CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS E ATORES
SOCIAIS
Fernanda Fontana Sampaio (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. José Marcos Pinto da Cunha (Orientador),

243

Projetos da Área de Ciências Humanas
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
A dinâmica demográfica da metrópole acontece em
rápida velocidade, muitas vezes sem planejamento
adequado e participação de políticas públicas. Seu
espaço apresenta uma grande diversidade de formas
de assentamentos humanos e esses implicam em
distintas
características
habitacionais
e
de
acessibilidade, sobretudo em termos de serviços
públicos. Devido a isso, compreender melhor as
diversas formas de morar tornou-se um ponto
significativo para entender as desigualdades sociais
dentro da Região Metropolitana (RM), e assim prover
dados que possibilitem o planejamento de políticas
públicas mais adequadas a cada parte da região. Para
aprofundar os conhecimentos sobre habitação na RM
de Campinas, esse trabalho enfocou a população de
baixa renda residente nos espaços mais periféricos, de
maneira não apenas a observar as condições
habitacionais, mas também a relação que existe entre
essas e as características sócio demográficas, bem
como os ativos disponíveis a essa população frente a
situações de vulnerabilidade e risco. Para tanto, foram
usadas referências teóricas e dados de uma pesquisa
domiciliar aplicada no segundo semestre de 2007.
Metrópole - Periferia - Habitação

H0742

MERCADO DE TRABALHO E TÁTICAS DE
ENFRENTAMENTO DE SEUS REVESES: A RM DE
CAMPINAS
Raquel Maria de Lima Alonso (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. José Marcos Pinto da Cunha (Orientador),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
Este trabalho busca descrever o Mercado de Trabalho
de Campinas a partir dos dados obtidos no âmbito da
pesquisa Dinâmica Intrametropolitana e Vulnerabilidade
Sócio-Demográfica nas Metrópoles do Interior Paulista:
Campinas e Santos, fazem parte desta descrição: taxa
de participação, setor de ocupação, taxa de
desemprego (segundo a classificação do DIEESE),
dados referentes aos rendimentos auferidos, jornada de
trabalho, etc. Buscou-se também compreender como os
indivíduos, sobretudo os de menor qualificação, lidam
com esse mercado - pouco estruturado, influenciado
pelas crises econômicas globais, processos de
reestruturação, políticas econômicas de baixo incentivo
ao investimento produtivo - para tanto são usadas as
categorias de vulnerabilidade e capital social tal qual
definidos por R. Kaztman. Através do IHP (índice
híbrido de pobreza), desenvolvido pelos pesquisadores
do projeto eixo, fez-se uma classificação dos domicílios
entrevistados e retirou-se uma amostra daqueles
classificados como “remediados” para receber uma
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revisita do projeto com o objetivo de detectar, a partir
de uma entrevista semi-estruturada, elementos mais
profundos referentes, principalmente, ao capital social
que ajudaram ou prejudicaram a inserção no MT, como
estigmas sobre o local de residência, laços sociais,
acesso a informação.
Mercado de trabalho - Capital social - Vulnerabilidade

H0743

A NOÇÃO DE REGRAS GERAIS NA FILOSOFIA DE
DAVID HUME
Rafael Fernandes Barros de Souza (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. José Oscar de Almeida
Marques (Orientador), Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas - IFCH, UNICAMP
O objetivo desta pesquisa de Iniciação Científica é
estudar o que o filósofo escocês David Hume (1711 –
1776) entende por “regras gerais”. A razão dessa
escolha está no fato de que tais regras têm ampla
influência sobre a imaginação e o juízo, respondendo
por grande parte de nossas opiniões e sentimentos,
corrigindo-nos e guiando-nos, mas também nos
confundindo, nas mais diversas atividades humanas,
desde as mais especulativas até as mais práticas. Além
dessa
ampla
influência,
regras
gerais
são
consideradas, na verdade, inevitáveis: não se escolhe
ou se recusa lançar mão delas, não há como delas
escapar. Esse poder, que causa mesmo perplexidade,
chama ainda mais atenção quando se torna uma
referência recorrente, como no ensaio Do Padrão de
Gosto. Ali se fala abundantemente de regras da crítica,
da beleza, do gosto, etc.. Que tem Hume em mente
quando emprega essas expressões? Seriam essas
regras como leis da natureza, ou elas se referem a uma
forma ideal, ou a alguma outra coisa ainda? E o mais
importante: qual a implicação disso para sua teoria
estética?
David Hume - Regras gerais - Gosto

H0744

A
QUESTÃO
AMBIENTAL,
INTERDISCIPLINARIDADE, TEORIA SOCIAL E
PRODUÇÃO INTELECTUAL NA AMÉRICA LATINA
Camila Midori Moreira (Bolsista IC CNPq) e Profa. Dra.
Leila da Costa Ferreira (Orientadora), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
O presente trabalho tem por objetivo desenvolver uma
“sociologia
da
questão
ambiental
e
da
interdisciplinaridade”, como campo de disputas
científicas que envolvem idéias, práticas, instituições e
habitus (Bourdieu), analisando o processo de
institucionalização da temática ambiental em suas
diferentes vertentes teóricas e disciplinares na América
Latina. Busca-se analisar se haveria alguma
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especificidade no processo de internalização desta
temática nas Ciências sociais latino-americanas,
resultando em abordagens teóricas diferenciadas,
devido à presença de características sócio-ambientais
peculiares ao subcontinente (elevados índices de
pobreza
e
exclusão,
juntamente
com
alta
biodiversidade).
Pretende-se
assim
fazer
um
mapeamento temático comparado desse campo de
investigação (via levantamento e revisão bibliográfica),
juntamente com uma análise do seu “estágio de
institucionalização” (através de entrevistas com
pesquisadores líderes) em 6 (seis) centros
representativos da Pesquisa Social em Ambiente de 4
(quatro) da região (Argentina, Chile, México e Uruguai),
além do Brasil.
America latina - Questão ambiental - Teoria social

H0745

UMA TRADIÇÃO CONSTRUÍDA: A MEMÓRIA
BANDEIRANTISTA EM SÃO PAULO (1895-1954)
Luciana da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Leila Mezan Algranti (Orientadora), Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
A partir do enfoque da memória social, esta pesquisa
teve por objetivo compreender como foi construída, no
período de 1895 a 1954, a memória paulista que
atribuiu ao bandeirante o papel de protagonista na
história nacional. Tentou-se apreender a relação que se
vislumbra entre a historiografia, a imagem do passado
por ela proposta e o contexto político e social no qual
ela foi produzida, além dos meios pelos quais essa
memória se sedimentou. Para tanto, foi analisada a
produção historiográfica que centraliza o tema,
destacando-se autores como Afonso d’Escragnolle
Taunay, Alcântara Machado, Alfredo Ellis Junior e
Cassiano Ricardo, para se perceber quais elementos
foram exaltados e quais foram relegados ao
esquecimento, na construção de uma identidade
paulista que remetia ao passado colonial, tendo-se em
vista a concepção de história e os métodos históricos
desses autores. Especial atenção foi dada às matérias
e documentos publicados na Revista do Instituto
Histórico e Geográfico de São Paulo, periódico que
prestava contas do funcionamento da instituição e
divulgava a produção cientifica desenvolvida em seus
quadros. Através dele, buscou-se apreender parte das
relações existentes entre a elite paulista, a produção de
conhecimento histórico e um processo de legitimação
de objetivos políticos calcados no regionalismo.
Memória - Historiografia bandeirantista - Sociedade paulista

H0746

UM ESTUDO SOBRE O LIVRO II DOS SEGUNDOS
ANALÍTICOS DE ARISTÓTELES
Ariana Zilioti (Bolsista IC CNPq) e Prof. Dr. Lucas
Angioni (Orientador), Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas - IFCH, UNICAMP
É nos Segundos Analíticos que Aristóteles desenvolve
sua teoria concernente ao conhecimento científico;
estabelece e fundamenta os parâmetros segundo os
quais toda e qualquer ciência deve seguir ao
desenvolver-se. Em um primeiro momento, isto é, no
livro I, apresenta sua teoria do silogismo científico,
também conhecido como demonstração; modo de
exposição de todo e qualquer conhecimento científico
segundo a teoria aristotélica. Em um segundo
momento, no livro II, aprofunda o estudo concernente
aos princípios dos quais devem partir, em última
instância, todo silogismo cientifico, as definições,
caracterizando-as detalhadamente, e, ainda, trata de
estabelecer as devidas relações entre as mesmas e as
demonstrações. Essa iniciação científica tem por objeto
o estudo detalhado do livro II dos Segundos Analíticos.
Nessa etapa dos estudos, o objetivo central é, a partir
da continua análise de textos do autor e de
comentadores, concluir a elaboração de uma
dissertação a qual trate de estabelecer em que
exatamente consiste a teoria da definição de
Aristóteles: quais critérios são por ele apontados como
fundamentais para a obtenção de uma definição; de
que
modo
as
definições
relacionam-se
às
demonstrações; e, por fim, qual papel as definições
ocupam nesta e nas demais teorias aristotélicas.
Ciência - Semântica - Epistemologia

H0747

MOVIMENTOS
SOCIAIS
E
PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA NA CIDADE DE SÃO PAULO
Rita de Cássia Moreno Barbosa (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Profa. Dra. Luciana Ferreira Tatagiba (Orientadora),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
No decorrer do trabalho de pesquisa realizado no
segundo semestre de 2008, realizamos uma extensa
pesquisa bibliográfica que resultou na produção de um
bando de dados sobre o movimento de moradia na
cidade de São Paulo. Também realizamos pesquisa de
campo junto a duas importantes organizações do
movimento de moradia da cidade, o Fórum Centro Vivo
e o Movimento de Moradia do Centro. Nesse primeiro
contato, percebemos a complexidade, diversidade e
heterogeneidade que compõem o campo de luta pela
moradia, tanto no que se refere aos seus princípios
político-ideológicos, quanto no que se refere as suas
estratégias de ação. Além disso, identificamos o peso
da variável conjuntural sobre o discurso e a prática
desses atores. Foi neste momento também, que
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descobrimos a importância de alguns programas
municipais, estaduais e federais de financiamento e
arrendamento habitacional, assim como as disputas em
torno do direito à cidade.
Movimentos sociais - Participação - Democracia

H0748

MOVIMENTOS
SOCIAIS
E
PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA NA CIDADE DE SÃO PAULO
Fernando Henrique dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Profa. Dra. Lucinana Ferreira Tatagiba (Orientadora),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
O presente trabalho trata do conceito de cidadania
inserido na temática do direito de moradia. Propomos
que o conceito de cidadania traz consigo um princípio
igualitário, uma vez que o status de cidadão atravessa
a estrutura de classes e independe de critérios como
raça, renda ou gênero. Assim, através do status de
cidadão, os indivíduos, garantido acesso aos bens da
humanidade, como saúde, educação e moradia, podem
desenvolver plenamente suas capacidades humanas.
É de responsabilidade do Estado a defesa do status de
cidadania através da garantia legal e efetiva dos
direitos dos cidadãos. Nessa perspectiva, voltamos
nossos olhares para os direitos sociais, mais
especificamente no direito de moradia, ressaltando a
importância deste para vida digna do cidadão. O
Projeto procurará fazer um diagnóstico da organização
e demandas dos movimentos sociais de moradia de
Buenos Aires, e, posteriormente, de São Paulo, com
destaque aos traços comuns e peculiaridades dessas
experiências, apresentando seus êxitos ou retrocessos
na luta por uma melhor qualidade de vida para seus
associados.
Movimentos sociais - Participação - Democracia

H0749

MOVIMENTOS
SOCIAIS
E
PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA NA CIDADE DE SÃO PAULO
Larissa Meneses dos Santos (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Profa. Dra. Lucinana Ferreira Tatagiba (Orientadora),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
A extensão e a heterogeneidade dos movimentos
sociais na cidade de São Paulo permitiu ao presente
projeto um único foco: o movimento de moradia. Tal
movimento, dotado de riqueza e complexidade como
objeto de pesquisa, pôde trazer à tona elucidativas
hipóteses para a compreensão das diversas formas de
participação política concernentes às relações entre
movimentos sociais, aparelho governamental e partidos
políticos, bem como concernentes às relações que se
estabelecem entre diferenciadas organizações dentro
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do movimento de moradia, e entre as lideranças,
militantes e demais componentes em trânsito nesta
rede social. E é na relação conformada entre as
lideranças e as demais formas de participação
movimentalistas que a pesquisa, em continuidade,
pretende focar os esforços. Através da revisão e
levantamento de bibliografias acadêmicas e advindas
do movimento de moradia e de suas redes de apoio;
através de idas à campo e da realização de entrevistas
em profundidade com lideranças consolidadas e
emergentes abarcadas por entre diversas organizações
reconhecidas como movimento de moradia em São
Paulo, o projeto pretende elucidar a atuação das
lideranças, enfatizando os processos de formação
política destas. Esses processos modificaram-se
historicamente, congregam atores determinados, bem
como privilegiam conteúdos específicos e são
diferentes entre as organizações. Entendemos que a
compreensão destes processos é fundamental ao
conhecimento do âmbito mais amplo do movimento de
moradia em São Paulo.
Movimentos sociais - Participação - Democracia

H0750

CULTURA E POLÍTICA EM MOVIMENTOS DE
MORADIA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Stella Zagatto Paterniani (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Lucinana Ferreira Tatagiba (Orientadora),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
Um dos principais debates presentes na literatura sobre
os movimentos sociais é a polêmica entre compreendêlos a partir de seu caráter fragmentado, suas demandas
particularistas e seu foco pragmático; ou vê-los como
sujeitos coletivos, produtores de novos códigos
culturais, que potencialmente subverteriam relações de
poder e dominação. Essa pesquisa visa apreender a
relação existente entre as duas abordagens, ou seja,
observar enlaces e tensões entre a urgência da
demanda material e a potencial transcendência da luta
imediata na produção de sentido do estar-no-mundo, e
no processo de construção de um projeto político mais
ou menos definido. O pressuposto teórico e
metodológico que nos orienta é a conexão real e teórica
entre cultura e política nas relações sociais. Como
unidade de análise empírica escolhemos o movimento
de moradia da cidade de São Paulo. No trabalho de
campo – observação e aplicação de questionários em
espaços do movimento –, pudemos identificar tais
tensões, entre a busca por objetivos pragmáticos – a
moradia digna – com o delineamento de um projeto
político – concretizado e fomentado na luta pela
Reforma Urbana –, o que nos conduz a novos
questionamentos: quais as noções de política e
participação política engendradas na ação e
organização dos movimentos sociais estudados?

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
Movimentos sociais - Participação política - Movimento de moradia

H0751

A REPRESENTAÇÃO DO RELÓGIO NA PINTURA
ITALIANA DO SÉCULO XVI: OS RETRATOS DO
CARDEAL CRISTOFORO MADRUZZO E DE ALVISE
CONTARINI (?) POR TIZIANO E PARIS BORDON
Isabel Hargrave Gonçalves da Silva (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Luiz Cesar Marques Filho
(Orientador), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
- IFCH, UNICAMP
Na Veneza exuberante e cosmopolita do século XVI
buscamos compreender o posicionamento e as funções
de um novo objeto tecnológico: o relógio de mesa.
Nesse sentido, trabalhamos com dois retratos
conservados no Museu de Arte de São Paulo – MASP:
1 – Tiziano Vecellio, Retrato do Cardeal Cristoforo
Madruzzo; 2 – Paris Bordon, Retrato de Alvise
Contarini. Outrora atribuído a Tiziano. Ambos os
retratos são analisados a partir de um detalhe comum:
a presença do relógio, objeto que na Itália do século
XVI condensava um conjunto de significados que se
estendem da história das técnicas à das práticas
sociais e das idéias. Entre essas idéias encontram-se o
reflexo da riqueza, através do retrato, daqueles que
possuíam tais objetos; os conceitos de temperança ou
de virtude, que poderiam acompanhar a regularidade
precisa dos ponteiros; ou a presença do tempo e da
morte, acentuada pelo correr do tempo.
Retrato italiano - Representação do relógio - Renascimento

H0752

REVOLUÇÃO ESPANHOLA (1936-1939): UMA
ANÁLISE
SOBRE
O
PROCESSO
DE
COLETIVIZAÇÕES OPERÁRIAS E CAMPONESAS
NA CATALUNHA
Fernando Roberti da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Marcio Bilharinho Naves (Orientador), Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
O episódio da Revolução Espanhola (1936-1939)
revelou-se, inicialmente, como um processo de
transformação revolucionária do modo de produção
capitalista na Espanha. As práticas de coletivização
encetadas tanto por operários quanto por camponeses
na Catalunha significaram um intenso processo de luta
de classes, através do qual se defrontavam diversas
organizações populares, sindicais e partidárias unidas
contra a ameaça do fascismo, porém cindidas quanto
aos objetivos políticos e ideológicos. Utilizando os
conceitos críticos de Charles Bettelheim e Maria
Turchetto sobre a transição ao comunismo – tais como
revolucionarização das relações de produção, tarefas

de execução e de direção, ditadura do proletariado,
entre outros – e a análise bibliográfica e documental da
época, principalmente da obra de José Peiráts, este
projeto focou especificamente na experiência
autogestionária
catalã,
verificando
que
as
coletivizações industriais apresentaram maiores limites
e dificuldades que as agrárias. O “socialismo” almejado
pelas massas espanholas restringiu-se, em grande
parte, a mudanças meramente jurídicas, visto que a
própria estrutura capitalista dos processos de trabalho e
de produção, a presença de um Estado que ainda
defendia a propriedade privada e a democracia
burguesa, reproduziam muitos dos elementos
capitalistas dominantes.
Guerra civil espanhola - Autogestão - Processo de coletivizações
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A INVENÇÃO PANÓPTICA E A DISCIPLINA DO
TRABALHO
Juliano Martoni (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Marcio Bilharinho Naves (Orientador), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
O avanço do capitalismo, ao ultrapassar a chamada
“acumulação primitiva”, provocou uma serie de
mudanças que solaparam as antigas estruturas sociais
que uniam os trabalhadores aos seus meios de
subsistência. Despossuídos e livres para serem
miseráveis, eles encontrarão asilo em meio à vadiagem
e à criminalidade. A resposta burguesa a esse fato será
o confinamento; a prisão. A fim de compreender como
se relacionam universo carcerário e relações de
produção, confrontamos a análise de Foucault sobre o
nascimento da prisão ao estudo histórico feito por
Melossi e Pavarini da gênese carcerária na Europa e
Estados Unidos. Ao generalizar os efeitos do Poder,
Foucault perde em objetividade e arrisca-se a
negligenciar eventos que privilegiam as relações de
produção. Por outro lado, sua análise supera os
localismos ou particularismos presentes nas análises
de Melossi e Pavarini. Mas os pontos comuns
evidenciam que: a existência da prisão, enquanto
aparelho de estado, se deve menos a uma visão
humanitária, que a motivações políticas. O cárcere,
enquanto fábrica se dirige a uma produção singular;
transformar classes marginalizadas em proletariado.
Algo impossível de se realizar sem o advento das
disciplinas, uma tecnologia para o corpo que alcança
sua forma ideal no dispositivo Panóptico, do filósofo
utilitarista Jeremy Bentham.
Panóptico - Disciplina - Direito penal
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O CONCEITO DE VIDA NOS MANUSCRITOS
ECONÔMICO-FILOSÓFICOS DE KARL MARX
Fabio Florence de Barros (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Marcos Severino Nobre (Orientador), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP

Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da
Mulher)
e
pesquisas
de
campo
realizadas
anteriormente pelo próprio grupo de pesquisa “Gênero,
Família e Demografia” do Núcleo de Estudos de
População da Unicamp.
Família - Relações de gênero - Fonte de dados

Em nossa pesquisa buscamos compreender a função e
abrangência do conceito de vida nos Manuscritos
Econômico-filosóficos de Karl Marx, redigidos no ano
de 1844, momento em que o autor realizava seus
primeiros estudos de economia política clássica e
travava contato com o movimento operário francês.
Nosso ponto de partida foi o estudo do texto marxiano
norteada pelo método estrutural de análise de texto,
buscando analisar a função do conceito de vida no
interior da arquitetônica da obra. Os resultados e
conclusões da pesquisa situam o conceito de vida
como elemento fundamental para a realização da crítica
marxiana da alienação do trabalho e que se especifica
na formulação de uma nova concepção de mundo,
materialista, histórica e revolucionária, que aloca os
conceitos centrais da filosofia (a teoria da verdade, a
ética e a estética) no terreno de uma crítica radical a
todos os modos destrutivos de desefetivação histórica
do ser humano. Partindo da análise da dialética do
trabalho, Marx desdobra, assim, o conceito de vida
como produção e reprodução histórica e contraditória
do ser humano em sua vida social.
Vida - Marx - Ser genérico
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FAMÍLIA
E
GÊNERO:
PRÁTICAS
E
REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO NAS DINÂMICAS
FAMILIARES BRASILEIRAS
Heloísa Fernanda Camargo (Bolsista IC CNPq) e Profa.
Dra. Maria Coleta Ferreira Albino de Oliveira
(Orientadora), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
- IFCH, UNICAMP
O projeto aborda de maneira abrangente temas
relacionados às constituições familiares e às
construções das relações de gênero, principalmente
dentro do círculo familiar, no Brasil. Para isso, tem-se
como pressuposto o contexto das mudanças estruturais
pelas quais a instituição familiar tem passado ao longo
dos últimos tempos em um âmbito mundial e que,
consequentemente, afetam também a realidade
brasileira, apesar de suas possíveis especificidades. A
relação entre gênero e história, as transformações do
patriarcado, as novas formas de estruturação familiares
e o papel social da criança e da família, bem como sua
transformação ao longo do tempo, são alguns dos
assuntos pontuados dentro dessa temática. Para a
análise são utilizados levantamentos bibliográficos nos
campos de estudo das Ciências Sociais, História e
Demografia juntamente com pesquisas populacionais
de grande abrangência como a PNDS (Pesquisa
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POLICIAMENTO
X
CONSCIENTIZAÇÃO.
A
PROPOSTA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA DE
GERALDO HORÁCIO DE PAULA SOUZA – SÃO
PAULO 1925
Luciana Cristina Correia (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Maria Stella Martins Bresciani (Orientadora),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
A necessidade de manter as cidades livres de doenças
faz parte do universo de preocupações dos
profissionais que se dedicam às demandas urbanas.
Visando atingir a salubridade do meio urbano e rural,
diversas estratégias foram usadas: como desinfecções,
isolamento, fiscalização e outras. No caso da formação
dos serviços sanitários do Estado de São Paulo vemos,
através da literatura, que desde os anos iniciais do
período republicano as questões que apareciam com
maior relevância eram: a regulamentação das ruas,
prédios, estabelecimentos comerciais e outras
instituições; o policiamento sanitário e criação de
estruturas para o combate de epidemias com caráter
temporário. Analiso neste trabalho os artigos referentes
à educação sanitária que constam do Código Sanitário
de 1925. Adicionamos os documentos do Centro de
Memória do Antigo Instituto de Higiene (atual
Faculdade de Saúde Pública), onde verificamos através
da produção intelectual de Geraldo Horácio de Paula
Souza, responsável pela institucionalização da
educação sanitária, uma nova forma de lidar com a
saúde pública. Foi iniciativa sua utilizar a propaganda
sanitária como forma inovadora de persuadir a
população a adotar os preceitos que considerava serem
os corretos; iniciativa complementada pela educação
sanitária, ambas parte de um plano maior: o centro de
saúde.
Cidade - Sanitarismo - Urbanismo
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HISTOIRE(S) DU CINÉMA, DE JEAN-LUC GODARD:
PROPOSTA PARA UM CATÁLOGO CRÍTICO –
RASTREAMENTO NA CINEMATECA BRASILEIRA E
ANÁLISE HISTORIOGRÁFICA DAS REFERÊNCIAS
Luna Villas-Bôas Lobão (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Nelson Alfredo Aguilar (Orientador), Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
O vídeo Histoire(s) du cinéma, de Jean-Luc Godard,
composto por oito partes, formando uma tele-série, está
em vias de se tornar uma referência central para os
estudos de História da Arte e do Cinema. Há um
reenvio contínuo à história da arte e também
historiografia em geral. A presente pesquisa teve como
objetivo desenvolver uma catalogação crítica do filme,
buscando as referências dos filmes citados pelo diretor
presentes e disponíveis no acervo da Cinemateca
Brasileira, de modo a tentar contribuir e facilitar futuras
pesquisas e estudos na área. O catálogo, que contém
uma apresentação sobre as condições em que o vídeo
foi produzido e um pouco sobre o autor e sua obra
como um todo, inclui também uma parte de análise do
vídeo, fonte principal, de modo apresentar e refletir
sobre influência da obra no contexto atual da história
da arte e do cinema. Há, no vídeo, diversas discussões
e referências ao pensamento de teóricos como
Fernand Braudel, e a história de longa-duração e
curta-duração, bem como um diálogo com François
Furet, refletindo sobre história, documento e as formas
de se pensar e escrever a historiografia, e a pesquisa
buscou pensar essas referências e apresentá -las em
seu objeto final, bem como em artigos futuros.
Histoire(S) du cinéma - Jean-Luc Godard - Catálogo crítico

H0758

NEGAÇÃO DA VONTADE E NIRVANA – SOBRE A
INFLUÊNCIA DO PENSAMENTO BUDISTA NA
FILOSOFIA
Daniele da Silva Faria (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Oswaldo Giacoia Junior (Orientador), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
Tendo em vista compreender as dificuldades envolvidas
na argumentação do filósofo alemão Arthur
Schopenhauer, acerca da relação entre as doutrinas do
próprio filósofo e do budismo, na obra intitulada O
mundo como vontade e como representação, essa
pesquisa pretende investigar a relação entre os
conceitos de negação da vontade schopenhaueriana, e
nirvana, objetivo da filosofia budista – ambos são
formas de rompimento do princípio de individuação nas
respectivas teorias a que pertencem. Essa pesquisa
pressupõe a influência de algumas noções da filosofia
budista, na construção dos conceitos essenciais à
teoria de Schopenhauer, e ultrapassa a mera análise da
relação entre esses conceitos, mostrando as
implicações éticas dessas noções na história da
filosofia ocidental. Mostraremos como a negação da
vontade de Schopenhauer implica em niilismo, ao
contrário do nirvana budista, cuja prerrogativa basilar é
a via central que não afirma sim ou não para nada,
portanto não nega nem afirma o valor da vida.
Negação da vontade - Nirvana - Vontade
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ESTUDO SOBRE A DOUTRINA DO DIREITO DE
ARTHUR SCHOPENHAUER
Felipe dos Santos Durante (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Oswaldo Giacoia Junior (Orientador), Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
Este pojeto de iniciação científica teve por objetivo
analisar a doutrina do direito (Rechtslehre) de Arthur
Schopenhauer (1788-1860), exposta, principalmente,
no quarto livro da obra capital do filósofo, a saber, Die
Welt als Wille und Vorstellung (O Mundo como Vontade
e como Representação). A pesquisa centrou-se em três
pontos principais: (i) a identificação e análise dos
conceitos fundamentais da doutrina do direito
(Rechtslehre) schopenhaueriana; (ii) o exame dos
principais argumentos empregados na exposição dessa
doutrina; e (iii) a inserção da mesma no plano de
conjunto do sistema filosófico do autor. Essa
estratégia metodológica tornou-se possível entender o
estatuto da teoria da justiça no sistema filosófico de
Schopenhauer, como parte constitutiva da ética e da
reflexão sobre o valor moral do agir humano. Permitiu
também aprofundar a compreensão da relação entre o
direito natural e a moral, para Schopenhauer. A
pesquisa tematiza também a ciência política – ou teoria
da legislação. Essa estabelece a legislação positiva –
que tem no Estado seu meio de subsistência – a partir
do que Schopenhauer denomina ser o reverso
(Kehrseite) dos limites estabelecidos pelo direito moral
(o que possibilita a afirmação de que o legislador é um
moralista às avessas).
Schopenhauer - Doutrina do direito - Ética
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ARQUITETURA NAVAL PORTUGUESA – SÉCULOS
XV-XVI
Raphael Augusto de Abreu (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Paulo Celso Miceli (Orientador), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
O Renascimento Europeu teve no desenvolvimento
técnico-científico
uma
de
suas
principais
características.
Acompanhando
as
profundas
transformações
do
pensamento
humanista,
especialmente na península Ibérica, desenvolveu-se
um dos ramos mais importantes da arquitetura do
período – a arquitetura naval. Este Projeto visa analisar,
especificamente, a história da construção naval
portuguesa, nos séculos XV-XVI – fase decisiva da
expansão européia e das chamadas viagens do
descobrimento. Um dos aspectos mais interessantes do
tema, já detectado durante as primeiras leituras, é o
fato de que a imensa maioria dos muitos construtores
navais que trabalhavam nos estaleiros portugueses não
possuía qualquer formação técnica específica da
carpintaria ou engenharia naval, baseando suas
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construções nas próprias experiências acumuladas em
situações passadas.
Arquitetura naval - História de Portugal - Marinha portuguesa
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ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA: UM ESTUDO DE
CASO SOBRE GEORGE FLETCHER BASS
Marina Fontolan (Bolsista IC CNPq), Gilson Rambelli
(Co-orientador) e Prof. Dr. Pedro Paulo Abreu Funari
(Orientador), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
- IFCH, UNICAMP
A pesquisa visa contextualizar historicamente as obras
do arqueólogo pioneiro George Fletcher Bass. Seu
pioneirismo deve-se ao fato de ter aprendido a
mergulhar e realizado uma escavação sistemática de
um sítio submerso na Turquia, sendo, portanto,
considerado pelos arqueólogos que atuam no ambiente
aquático, como o fundador desta subárea da
Arqueologia. Tal pesquisa conta com a análise de
diversas obras do arqueólogo e, também, com uma
entrevista concedida por ele à autora. A análise de tais
fontes, bem como o aprofundamento no contexto
histórico em que foram escritas, resulta num estudo
acerca da história da Arqueologia Subaquática. Desta
forma, a pesquisa analisa o contexto vivido pelo
arqueólogo, a formação da sua auto-representação e
como a criação de uma identidade nacional influenciou
a sua obra. Tal análise será realizada sob uma ótica
pós-modernista, ou seja, ela será realizada
considerando as fontes como discursos, privilegiando
suas descontinuidades e especificidades. Assim,
observam-se as mudanças na produção dos discursos
em Arqueologia Subaquática, historicizando-a. O que já
se pode notar a partir destes estudos é a
institucionalização desta subárea da arqueologia,
transformando-a em uma ciência aceita como tal nos
meios acadêmicos.
História da arqueologia - Arqueologia subaquática - George Fletcher
Bass
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A BUSCA POR IDENTIDADES BRASILEIRAS NA
ARQUEOLOGIA: O CASO DA AMAZÔNIA
Natália Zanella (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Pedro
Paulo Abreu Funari (Orientador), Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
Esta pesquisa pretende traçar um esboço da História
da Arqueologia Amazônica a partir de 1950 – época em
que passam a escavar na região o casal de
arqueólogos americanos Betty Meggers e Clifford
Evans – com especial atenção ao período do Programa
Nacional de Pesquisas Arqueológicas (Pronapa), que
ocorreu entre os anos 1965 e 1971. Procuramos
delimitar os principais problemas de sua metodologia,
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seus objetos de estudo mais visados e as implicações
políticas de seu trabalho, e finalmente como este se
reflete na atual produção arqueológica sobre a
Amazônia. Ao realizarmos este esboço, pretendemos
estabelecer um paralelo entre produção científica e
identidades nacionais surgidas a partir destas
pesquisas.
Arqueologia brasileira - Amazônia - Identidades culturais

H0763

AÇÃO SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO URBANA NAS
NOVAS FRONTEIRAS DA "CIDADE": UMA ANÁLISE
DA AÇÃO DOS MOVIMENTOS ASSOCIATIVOS NA
CONFIGURAÇÃO SOCIOESPACIAL DE BARÃO
GERALDO/PAULÍNIA
Gabriela Mendes da Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Ricardo Ojima (Orientador), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
A pesquisa analisa como a configuração socioespacial
do distrito de Barão Geraldo (localizado na cidade de
Campinas, interior de São Paulo), incluindo o bairro de
Betel, anexado em 1993 ao município vizinho de
Paulínia, foi e tem sido delineada a partir da atuação de
determinados agentes políticos e sociais. Apesar dos
múltiplos atores envolvidos no processo, privilegiou-se
o papel desempenhado pelas associações e agentes
civis sob a abordagem do capital social a fim de
identificar o potencial da ação coletiva sobre a
estruturação do espaço urbano e tentar compreender
como se define a relação entre Estado e sociedade
organizada na área de estudo. Para isso, além da
revisão bibliográfica sobre alguns temas (como
expansão urbana, cidade-região, conceito de periurbanização e distinção rural-urbano), foi elaborada
uma breve caracterização sociodemográfica do distrito
e construído o histórico do processo de ocupação e
formação da região, percurso analítico concluído com a
realização de entrevistas. Como resultado, o estudo
procurou problematizar questões que permeiam
aspectos relacionados à participação civil face à
atuação do Estado e mostrar o papel da mobilização
popular para a elaboração de um planejamento urbano
local que, comprometido com as demandas sociais,
promova maior qualidade de vida a seus habitantes.
Demografia - Capital social - Urbanização
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CAPOEIRA NO BRASIL: DO CÓDIGO PENAL AO
MINISTÉRIO DA CULTURA
Cassiana
Rodrigues
Alves
Silva
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Rita de Cássia Lahoz
Morelli (Orientadora), Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas - IFCH, UNICAMP

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
A capoeira no Brasil passou por grande processo de
transformação ao longo do século XX, converteu-se de
arte marginal em patrimônio da cultura nacional.
Fazendo-se um recorte histórico a partir de 1890,
quando constava no Código Penal como crime, até o
ano de 2006, quando passou a ser considerada
patrimônio da cultura nacional, pode-se fazer uma
análise a fim de compreender esse processo de
inversão de símbolos étnicos em símbolos nacionais. A
pesquisa também compreendeu em buscar elementos
que
possibilitassem
contextualizar
histórica e
socialmente a utilização da cultura popular na
construção de uma memória nacional.
Capoeira - Arte popular - Patrimônio cultural
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CASAS E POLÍTICAS DE CULTURA
Hugo Ciavatta (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Rita
de Cássia Lahoz Morelli (Orientadora), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
Trata-se de estudar os diversos significados que as
Casas de Cultura da cidade de Campinas assumiram
para seus idealizadores, gestores e usuários desde a
criação desses espaços, em finais dos anos 90, até os
dias de hoje, passando por todas as gestões que se
intercalaram entre um período e outro. O objetivo é
relacionar tais significados não apenas com políticas
culturais locais, mas também com conjunturas mais
amplas da história da instrumentalização da cultura
pela política no Brasil, sobretudo no período de
redemocratização do País após a ditadura militar, e
com as transformações econômicas e políticas
ocorridas recentemente na esfera global, que também
alteraram os sentidos e os usos da cultura.

COMUNIDADE
SAMBA
DA
VELA
–
PERTENCIMENTO, IDENTIDADE E ESTRATÉGIA
Natalie Ferraz Kaminski (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Rita de Cássia Lahoz Morelli (Orientadora),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
Entendendo o samba como uma forma musical que
possibilita a apreensão de significados culturais, este
trabalho realizou uma etnografia da Comunidade
Samba da Vela, uma roda de samba semanal,
localizada na região de Santo Amaro, em São Paulo,
criada para que os compositores pudessem ter um
espaço para apresentarem suas canções inéditas. Os
atores sociais da Comunidade Samba da Vela são
portadores de um discurso que visa diferenciar suas
práticas, utilizando as categorias tradição, identidade e
comunidade, com o intuito de legitimar o que
consideram ser um samba autêntico. Estas categorias,
acionadas de modo situacional, são fundamentais na
construção e manutenção das relações sociais dentro
do campo musical do samba paulistano e na
constituição de um circuito do samba legítimo e
periférico. Por outro lado, a elaboração discursiva e
performativa de tais categorias sinaliza formas de
pertencimento ritualizadas às quais o samba é seu
elemento centralizador e símbolo mais poderoso. Em
outras palavras, para além de uma expressão estética,
o samba escrito, cantado, ouvido e batucado dentro da
Comunidade Samba da Vela diz respeito à valores que
gravitam em torno das noções de tradição, identidade e
comunidade que, por sua vez, são percebidas por estes
atores sociais como o substrato fundamental do próprio
estilo musical chamado de samba.
Tradição - Comunidade - Identidade

Casas de cultura - Políticas culturais - Sentidos e usos da Cultura

H0768
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BRANQUEAMENTO OU DEMOCRACIA RACIAL? O
DISCURSO DOS CRÍTICOS MUSICAIS DA REVISTA
CULTURA POLÍTICA
Liliane Araújo Barbosa (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Rita de Cássia Lahoz Morelli (Orientadora),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
A pesquisa centra-se na análise da Revista Cultura
Política, revista oficial do período Vargas, enfocando os
artigos de Música e Rádio para delimitar qual a visão
dos articulistas no que tange à raça, no samba.
Paralelamente, pesquisamos a hierarquização entre os
gêneros musicais, ou seja, a dicotomia erudito/popular.
Raça - Identidade nacional - Música

H0767

NEGRAS E FORRAS NO COMÉRCIO A RETALHO
EM CAMPINAS NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO
XIX
Laura Candian Fraccaro (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Robert Wayne Andrew Slenes (Orientador), Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
A partir da primeira década do século XIX, o comércio
na cidade de Campinas passa por diversas e
recorrentes mudanças, não só normativas, mas
também estruturais. As mulheres, principalmente, as
negras, constituíam o grupo dominante no comércio de
pequeno porte. Esse tipo de atividade era o caminho
mais rendoso para aquelas que buscavam acumular o
pecúlio e, posteriormente, algum tipo de riqueza. As
práticas de venda e ofícios eram formas de melhorar a
suas vidas e a de seus descendentes e de se destacar
financeira e socialmente frente aos seus semelhantes.
As mulheres vendedoras gozavam de prestígio social e
de influência, tornado-se líderes do convívio social e
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religioso. Este trabalho pretende reconstruir a trajetória
de vida de algumas dessas mulheres, desde o
processo para alcançar a alforria até a sua morte, e
para tal, cruzaram-se diversas fontes. Ao cruzar as
licenças para o comércio, processos de alforria e
criminais, com inventários e testamentos, pretendo
demonstrar, quem eram essas forras, como se
organizavam dentro da comunidade negra e com o
resto da sociedade. Além de suas trajetórias, fez-se
necessário compreender como a formalização das
práticas comerciais, alteraram, de maneira profunda e
permanente, a participação desse grupo nas práticas
comerciais.
Comércio a retalho - Mulheres Libertas - Mobilidade social

H0769

METRÓPOLES
DA
AMÉRICA
LATINA:
RECONFIGURAÇÕES TERRITORIAIS, MOBILIDADE
ESPACIAL
E
AÇÃO
PÚBLICA
(REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO PAULO, REGIÃO
METROPOLITANA
DE
BOGOTÁ,
GRANDE
SANTIAGO DE CHILE
Camila Fonseca Mathias (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Rosana Aparecida Baeninger (Orientadora),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
O estudo focaliza a evolução populacional de três
metrópoles da América Latina, com ênfase na Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP). Em 2005, a
RMSP respondeu por 54% do aumento absoluto da
população do Estado de São Paulo; isto revela a
importância desta área metropolitana tanto na dinâmica
demográfica quanto na dinâmica econômica estadual.
Apesar de recentemente apresentar uma das menores
taxas de crescimento do Estado (1,1% ao ano entre
2000-2006), a RMSP mantém seu papel de pólo
nacional das migrações. Contudo, a nova face revelada
pela migração refere-se aos movimentos migratórios de
retorno para os estados do Nordeste. No âmbito latinoamericano, a comparação entre São Paulo, Bogotá e
Santiago do Chile indica a importância das migrações
intra-metropolitanas em direção às respectivas
periferias, como elemento estruturador e de expansão
urbana das regiões metropolitanas em estudo. Este
processo de periferização, por sua vez, contribui para a
reorganização da população no território das
respectivas áreas, onde se reproduzem subcentros
metropolitanos. Nesse contexto, é imprescindível que
nas políticas sociais voltadas ao planejamento e gestão
do território metropolitano, seja incorporada a questão
das migrações e dos deslocamentos dentro de cada
região metropolitana.
Mobilidade espacial - America Latina - Regiões metropolitanas

H0770
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DINÂMICA REGIONAL PAULISTA: MIGRAÇÃO,
MERCADO DE TRABALHO E REESTRUTURAÇÃO
URBANA
Flavia Rodrigues Prates Cescon (Bolsista IC CNPq) e
Profa. Dra. Rosana Aparecida Baeninger (Orientadora),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
O Estado de São Paulo experimentou nos últimos
cinqüenta anos um processo acelerado de
transformações urbanas, econômicas e demográficas,
no qual os processos migratórios desempenharam um
papel fundamental na reorganização dos espaços e
regiões. A configuração atual da dinâmica paulista se
expressa em pólos regionais (São José dos Campos,
Sorocaba, Bauru, Ribeirão Preto, São José do Rio
Preto, Araçatuba e Presidente Prudente) e nas regiões
metropolitanas (Região Metropolitana de São Paulo,
Região Metropolitana de Campinas e Região
Metropolitana da Baixada Santista). Estas áreas
representam 90% do Produto Interno Bruto (PIB) do
Estado e do total de sua população. Neste estudo
aprofundam-se os elementos intra-regionais, em
especial os deslocamentos de população dentro de
cada pólo regional, que imprimem os novos contornos à
rede urbana paulista.
Migração - Mercado de trabalho - Dinâmica regional

H0771

A EXPECTATIVA TEMPORAL NA IMIGRAÇÃO
DEKASSEGUI:UMA TENTATIVA DE IDENTIFICAR
FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A MUDANÇA
DESSA
EXPECTATIVA
NA
EXPERIÊNCIA
MIGRATÓRIA
Katiani Tatie Shishito (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa.
Dra. Rosana Aparecida Baeninger (Orientadora),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
O movimento migratório conhecido como movimento
dekassegui consiste no fluxo de brasileiros
descendentes de japoneses ao Japão. O presente
trabalho analisa sua expectativa temporal e as formas e
influências de mudanças no tempo de permanência do
projeto migratório. Esse fluxo migratório configurou no
Japão uma forma de vida entre os brasileiros que, em
um primeiro momento não pretendia se fixar no país de
destino, interagindo assim com a sociedade japonesa
de maneira limitada e restrita; nesse contexto,
fortalecem vínculos e formas de relações entre
compatriotas brasileiros e seu país de origem. Para
melhor aprofundar o tema sobre tais relações
buscamos apoio na literatura sobre redes sociais. A
hipótese que sustentamos é de que: ’Quanto maior a
dificuldade de interação social na sociedade japonesa,
mais as redes sociais de brasileiros se expandem e se
fortalecem, influenciando direta ou indiretamente na
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mudança de expectativa temporal na experiência
migratória’. Para tal, a metodologia da pesquisa
consiste em análise de questionários enviados ao
Japão e aplicados a brasileiros residentes nas cidades
que mais os concentram; portanto, onde o uso das
redes sociais é maior. Esta parte da pesquisa tem sido
possível através de vínculos e apoios com a prefeitura
de Okazaki e do consulado brasileiro no Japão em
Nagoya.
Imigração - Expectativa temporal - Redes sociais

H0772

INTERAÇÃO ENTRE O URBANO E RURAL: UMA
ANÁLISE DE SANTA FÉ DO SUL - SP
Natália Belmonte Demétrio (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Rosana Aparecida Baeninger (Orientadora),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
O presente trabalho trata-se de uma investigação em
torno dos conceitos de urbano e rural, partindo de um
estudo de caso: o município de Santa Fé do Sul – SP,
localizado a 630km da capital, no extremo Noroeste
paulista, próximo à fronteira com Mato Grosso do Sul.
Nesse contexto, o objetivo do projeto é problematizar o
recorte de rural e urbano adotado pelo governo
brasileiro, de modo a apontar as implicações oriundas
desta classificação para o caso específico do município
em questão. Com base no Censo de 2000, a cidade
apresenta 26.478 habitantes, dos quais 24.879 vivem
no perímetro urbano e 1.599 no campo. A despeito do
considerável grau de urbanização (93,96%), a zona
rural corresponde a 5/6 da área total do município. Tal
importância territorial contrasta com o valor adicionado
na agricultura, atividade que, em 2006, respondeu a
menos de 2% do PIB municipal. Entretanto, faz-se
necessário ressaltar o valor das atividades primárias
para a indústria local – dentre as quais se destacam a
alimentícia (derivados de carne bovina, peixe e leite) –
ramo da economia responsável por 36% do PIB do
município em 2006. Diante dessas condições, o estudo
analisa a dinâmica sócio, econômica e demográfica da
cidade, sua inserção regional e construção história. Isto
justifica a atitude de aprofundar e conhecer a
configuração do urbano e do rural de Santa Fé do Sul.
Noroeste paulista - Estado de Mato Grosso do Sul - Urbano e regional

H0773

SAMBA, EBÓS E VATAPÁ: AS CASAS DAS TIAS
BAIANAS NO RIO DE JANEIRO DA BELLE ÉPOQUE.
ESTRATÉGIAS
DE
SOBREVIVÊNCIA
E
CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES 1880-1940
Clariana Lucas (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Sidney Chalhoub (Orientador), Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP

A investigação sobre a Pequena África, como ficou
conhecido o bairro da saúde e seus arredores, teve
início em 2007 e, na etapa atual,os cultos africanos da
virada do século XIX para o século XX, tomaram o foco
da pesquisa pela importância que a sociabilidade
estabelecida nos terreiros teve no cotidiano dos
baianos, sempre reconhecida, mas ainda pouco
pesquisada. Compreender o candomblé nagô, a
umbanda e inúmeras religiosidades marginalizadas nos
auxilia a compreender como se estabeleceram
rivalidades e associações de auxílio mútuo. Lidar com
mulheres pobres, como tanto já se enfatizou, esbarra
na ausência de fontes diretas. Nesses meses
coletamos e analisamos documentos de diversas
naturezas, material que tem nos permitido avançar na
compreensão deste grupo baiano quando contrastamos
com as –poucas- informações disponíveis sobre o
tema.
Tias baianas - Candomblé - Pequena África

H0774

NA CONTRA MÃO - A RESPOSTA SENHORIAL
VALEPARAIBANA
À
EMANCIPAÇÃO
DOS
ESCRAVOS 1850-1888
Harian Pires Braga (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Sidney Chalhoub (Orientador), Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
O objetivo desta pesquisa é analisar as respostas da
elite cafeeira do Vale do Paraíba paulista ao processo
de emancipação da mão de obra escrava, com início na
aprovação da lei de proibição do tráfico em 1850 até a
Abolição em 1888. Este processo de cerca de quarenta
anos abala intensamente as relações socais entres
senhores e escravos, em especial nas décadas de
1870 e 1880, quando encontramos fatos como a lei de
28 de setembro de 1871, o movimento abolicionista e
as discussões sobre novos projetos sobre trabalho
servil em 1884 e 1885. Para investigar a resposta
senhorial em seu nível mais local, escolhemos analisar
os documentos referentes à Câmara Municipal de
Taubaté no dado período, com atenção especial para
as atas de câmara que conversam diretamente com as
discussões travadas na Câmara Geral e no Senado
Imperial. A documentação e as práticas locais dos
senhores de escravos de um município cafeeiro do Vale
do Paraíba paulista ainda trazem à tona como essa
elite senhorial tenta manter sua importância social
diante da Abolição, buscando controlar este processo
de alteração da forma de mão de obra.
Escravidão - Emancipação - Vale do Paraíba

H0775
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AÇÕES COLETIVAS DOS ESCRAVOS: VIVÊNCIAS
LADINAS E RESISTÊNCIA NA ESCRAVIDÃO
BRASILEIRA
Joice Fernanda de Souza Oliveira (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Sidney Chalhoub
(Orientador), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
- IFCH, UNICAMP
A partir do interesse de investigar processos crimes, um
dos um dos poucos registros escritos em que a fala do
escravo é registrada, mesmo passando pelo “filtro da
pena do escrivão, interesse que se aliou à curiosidade
e ao anseio de “ouvir” a “voz” do escravo, de perceber
seus discursos e seus argumentos e compreender suas
percepções a respeito do universo no qual estavam
inseridos, surgiu a pesquisa denominada “Ações
coletivas dos escravos: vivências ladinas e resistência
na escravidão brasileira”.Estudo que tem como objetivo
analisar, através da investigação dos processos-crimes
do Tribunal da justiça de Campinas (TJC) do período de
1850-1888, as justificativas utilizadas pelos escravos
para legitimar suas ações e seus crimes. Esta pesquisa
busca, por fim, a partir do estudo dos documentos
realizar a investigação e a aproximação deste
importante personagem da história da escravidão
brasileira, o escravo, que aprendeu sobre o universo
em que estava inserido, criou suas próprias percepções
e conquistou seus direitos através de suas próprias
ações.
Escravidão - Aprendizado - Ladino

H0776

MODA NA REVISTA SR PARA ELES, ANÁLISE DOS
EDITORIAIS DE MODA MASCULINA DA REVISTAS
SENHOR (1959-1963)
André Ribeiro de Barros (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Silvana Barbosa Rubino (Orientadora), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
Esta pesquisa pretende analisar os editoriais de moda
masculina, conteúdo integrante da Revista Senhor
publicada de março 1959 a janeiro 1964. Tal revista
tinha como público alvo o homem ‘moderno’ ávido por
conhecimento e cultura sobre todas as áreas, da
política a moda, da literatura a economia. Num total de
cinqüenta e nove volumes – dos quais cinqüenta e
cinco encontram-se na coleção Revistas Brasil da
Biblioteca do Museu de Arte de São Paulo – são
exemplares de uma iniciativa singular de cunhos
nacional e internacional, uma revista totalmente
dedicada ao público masculino. Com a pretensão de
entender e dialogar com o homem desta época. Esses
editoriais de moda, assim como os editoriais de moda
feminina, traduziam aos seus leitores, as tendências em
vestuário e comportamento do Brasil e do mundo. Esta
pesquisa pretende então, entender de que maneira a
roupa era apresentada ao leitor, como se dava a
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construção desses editoriais, quais os suportes usados
pelos editores de arte e moda para formação da idéia
de moda.
Revista Senhor - Moda - vestuário - Imagens - interpretação

H0777

VILA
INDUSTRIAL:
UMA
TENTATIVA
DE
REMEMORAÇÃO A PARTIR DA RECONSTRUÇÃO
DE DISCURSOS
Flávia de Matos Rodrigues (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Silvana Barbosa Rubino (Orientadora),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
A proposta de uma representação diferente a respeito
das perspectivas sobre bairros operários no Brasil a
partir da análise da Vila Industrial, primeiro bairro
industrial da cidade de Campinas, passa pela
necessidade de análise de discursos. São esses
discursos que produzirão, no período entre o final do
século XIX e início do século XX uma nova concepção
do que é morar em uma cidade que está crescendo.
Através
de
discursos
oficiais,
da
produção
historiográfica, dos jornais e, principalmente do
depoimento de quem de fato, morou e mora na Vila
Industrial, é possível perceber que a vida dos sujeitos
foi de certa forma influenciada por determinações de
poder, mas que nem por isso deixaram de possuir
capacidade individual de conviver e construir uma
comunidade que se confunde com a história social de
Campinas. A técnica de coleta de depoimentos por
meio de uma conversa informal e não questões já prédeterminadas possibilita a comunicação e interação de
quem fala com seu próprio passado com a mínima
intervenção possível do pesquisador. Dessa forma, a
constituição dos moradores passa pela sua
reconstrução pessoal e o trabalho com a memória
ganha um alcance maior. Lembra-se o que se deseja e
pode lembrar, assim como o ato de escrever a história
de uma grande metrópole: prenhe de lacunas e
esquecimentos, porém viva e não somente determinada
pela disciplina do ato de escrever.
Habitação operária - Cotidiano - Memória

H0778

ESPAÇOS
PÚBLICOS
CONTEMPORÂNEOS:
SIMBOLOGIAS E USOS
Lígia Carolina Silva Moura (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Silvana Barbosa Rubino (Orientadora),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
A pesquisa tem por objetivo estudar a relação entre
simbologia e uso de espaços públicos contemporâneos.
Para tanto foram escolhidos os seguintes estudos de
caso: Peter Eisenman (Bruges Concert Hall), Rem
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Koolhaas (Biblioteca Central de Seattle), Zaha Hadid
(Centro de Artes Contemporâneas de Rosenthal),
Bernard Tschumi (Parc de la Villette), Renzo Piano
(Potsdamer Platz). Apesar de diferentes, todos os
casos são edificações para eventos de grande porte e
que demonstram a preocupação em criar um símbolo,
mesmo que as estratégias difiram entre si. No entanto,
o resultado desse esforço arquitetônico poderá ser bem
sucedido de acordo com uma sequência de fatores que
se relacionam: contexto de inserção do projeto;
compreensão do que o lugar estimula nas pessoas;
transmissão de algo que faz parte do repertório da
população; relações formais, pois um objeto
arquitetônico monumental que intimide e hierarquize
usos de forma excludente, será visto com receio. Dessa
forma, um ponto que conecta arquitetura e lingüística é
a grande dificuldade de separá-las de seu contexto, de
tentar destituí-las de significação. Os símbolos sozinhos
até poderiam existir, mas se tornariam ininteligíveis em
ambas as disciplinas.
Arquitetura - Espaço público - Símbolo
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IMAGENS E MEMÓRIA: A CIDADE DE CAMPINAS
NOS CARTÕES-POSTAIS DA VIRADA DO SÉCULO
XIX
Samuel Leal Barquete (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Silvana Barbosa Rubino (Orientadora), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
A pesquisa tem como objeto uma série de seis cartõespostais que retratam a cidade de Campinas na virada
do século XIX para o XX. O objetivo inicial foi relacionar
tais imagens com a dinâmica social campineira e as
profundas mudanças por que passava a cidade naquele
momento. Com uma prática de pesquisa focada em
arquivos de imagens e textos, buscou dados que
trouxessem à tona detalhes da existência dos postais
enquanto produto e do contexto social que os produziu.
Disso resultou um rico panorama da sociedade
campineira do período. Com o decorrer da investigação
novas questões foram suscitadas, fazendo surgir a
necessidade da conceituação do cartão-postal
enquanto um tipo, o que exigiu um aprofundamento da
discussão da fotografia enquanto paradigma da
sociedade midiática do século XX. O aparato teórico
utilizado articula instrumentos da antropologia, da
história, da semiótica e do urbanismo para demonstrar
de que modo as escolhas envolvidas na seleção das
fotografias estavam investidas de interesses sociais
bem definidos, investimento esse que procurou produzir
uma imagem da cidade desejada por grupos sociais
específicos. Ainda, busca-se delinear a relação entre

tais escolhas e as características intrínsecas ao suporte
fotográfico e ao formato do cartão postal.
Campinas - Fotografia - Memória

H0780

AS EXPEDIÇÕES CONTRA OS MOCAMBOS DE
PALMARES (1654-1695)
Laura Peraza Mendes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Silvia Hunold Lara (Orientadora), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
Pesquisa de Iniciação Científica sobre as expedições
contra os mocambos de Palmares, localizados na
Capitania de Pernambuco, durante o período que
compreende os anos de 1654 a 1695. Ao analisar o
contexto político e administrativo em que essas
entradas militares foram realizadas, objetiva-se
compreender um pouco mais acerca da história
palmarina e da atuação das autoridades coloniais na
região. Por meio da análise de fontes em sua maioria
administrativas, procura-se também problematizar os
diferentes modos de combater Palmares, atentando
para os diversos planos e alternativas concebidos pelos
moradores, chefes militares, câmaras e outras
instâncias do governo local e metropolitano.
Brasil colônia - Administração colonial - Expedições militares

H0781

TENDÊNCIA NATURAL E ESCOLHA NA POLÍTICA
DE ARISTÓTELES
Sílvia
Feola
Gomes
de
Almeida
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Yara Adario Frateschi
(Orientadora), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
- IFCH, UNICAMP
No livro I da Política, Aristóteles, ao desenvolver a sua
concepção do homem como animal político (zoon
politikon), afirma explicitamente que a vida na cidade
consiste num fato natural, pois a natureza política do
homem só se realiza plenamente na cidade e, por isso,
os homens tendem a ela por natureza, para além de
satisfazer as necessidades da vida, realizar a “boa vida”
(felicidade). Assim, o fato da cidade existir por natureza
parece ser suficiente para que o homem atinja a sua
felicidade. Entretanto, no livro III, Aristóteles diferencia
as comunidades políticas, sendo melhores aquelas que
oferecem as condições para a plena realização da
natureza humana. Isso parece sugerir que, embora não
dependa do homem que ele seja um animal político e,
assim, tenda naturalmente a viver na cidade, a
constituição da “boa vida” na cidade (ou da melhor
cidade) em alguma medida depende dele. Esta
pesquisa pretende investigar em que medida depende
do homem e das suas escolhas a constituição da
melhor cidade, de acordo com a Política.
Natureza - Virtude - Vida Boa
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Instituto de Geociências
H0782

FINANÇAS E INFORMAÇÃO NA METRÓPOLE
PAULISTANA: UM ESTUDO DA BOLSA DE
VALORES DE SÃO PAULO
André Buonani Pasti (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Adriana Maria Bernardes da Silva (Orientadora),
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP
O atual período da globalização é marcado pela
mundialização das finanças e a importância crescente
da informação na construção e reconstrução do
espaço. São Paulo desponta, hoje, como principal
centro de gestão do território brasileiro. Na presente
pesquisa, investigamos o centro financeiro e
informacional paulistano através da Bolsa de Valores
de São Paulo, com vistas a ampliar o entendimento dos
novos conteúdos do território brasileiro a partir dessas
duas variáveis-chave do período histórico atual:
finanças e informação. A partir das análises,
identificamos as principais transformações normativas
que possibilitaram a atual configuração do mercado de
capitais no país, bem como os agentes e instituições
envolvidas neste mercado e suas implicações na
urbanização de São Paulo. Também procuramos
construir uma tipologia da informação financeira e
identificar seus agentes produtores, e investigamos as
transformações técnicas que viabilizaram o pregão
eletrônico, hoje a única forma de negociação de ações
no Brasil. Por fim, identificamos uma forte tendência à
concentração das bolsas, processo desencadeado, no
Brasil, em 2000, quando a Bovespa passou a
monopolizar o mercado de ações, e acentuado em
2008 com a sua fusão junto a BM&F, havendo hoje
parcerias internacionais entre bolsas e especulações
em torno de novas fusões.
Bovespa - Finanças - Informação
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PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES NA
CIDADE DE CAMPINAS: FORMAS DE CONTROLE E
DE RESISTÊNCIA
Helena Rizzatti Fonseca (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Adriana Maria Bernardes da Silva (Orientadora),
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP
A pesquisa busca contribuir para a análise da produção
e da circulação de informações na cidade de Campinas.
Para tanto, investigamos a elaboração e a difusão de
informações sobre uma região periférica do município,
o Jardim Campo Belo. É nosso propósito compreender,
de um lado, a elaboração de uma informação que seria
descendente, pois veiculada hierarquicamente por
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grandes grupos de comunicação e formadora de uma
imagem, um entendimento, do lugar para a sociedade.
No caso, estudamos a informação produzida e
difundida pela Rede Anhanguera de Comunicação
(RAC). Por outro lado, investigamos a produção de uma
informação que seria ascendente, pois organizada a
partir do cotidiano do Jardim Campo Belo e,
possivelmente, capaz de construir um sentido de
cidadania para uma população desassistida pelo poder
público. Para tanto, foi inventariado a existência de
jornais locais, de rádios livres, de circuitos culturais
(como o Hip Hop) e de movimentos sociais na região.
Informação - Urbanização - Campinas
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A HISTÓRIA DA GEOMORFOLOGIA NO BRASIL: A
CONTRIBUIÇÃO DE AZIZ NACIB AB’SABER AO
DESENVOLVIMENTO DA GEOMORFOLOGIA NO
BRASIL
Rafaela Soares Niemann (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Antonio Carlos Vitte (Orientador), Instituto de
Geociências - IG, UNICAMP
O objetivo do trabalho foi realizar uma análise da
produção científica do geógrafo-gemorfólogo Aziz Nacib
Ab’Saber, utilizando como o conceito de história das
idéias. Metodologicamente, trabalhamos com a noção
de contextualismo do autor e da obra (Laudan, 1971). O
trabalho insere-se na busca de contribuir para a
construção da história da geografia no Brasil,
particularmente a geomorfologia. Aziz Nacib Ab'Saber
(1929 - ), é um dos geógrafos responsáveis pela
construção da geomorfologia geográfica brasileira. A
História da Geomorfologia no Brasil teve em seu início
uma pequena contribuição de estudos realizados por
alguns geógrafos franceses particularmente Pierre
Monbeig. A marca dessa influência na geomorfologia
geográfica de Aziz Ab’Saber encontra-se em seu
trabalho de doutoramento “ A geomorfologia do sítio
urbano de São Paulo”, em que alia a um fino trabalho
de análise geológica, sedimentológica e de drenagem;
a um debate sobre as estratégias de ocupação urbano
desse sítio urbano. O amadurecimento científico de
Aziz Ab’Saber ocorre a partir de 1950, com a
incorporação dos trabalhos de Jean Tricart, Jean
Dresch e Lester King, que levaram Aziz Ab’Saber a
incorporar o modelo da pediplanação e o papel dos
depósitos correlativos na modelagem geomorfológica.
Essa incorporação, ocorre concomitantemente
ao
desenvolvimento das temáticas paleoclimáticas pela
geologia, que conduzirão as reflexões de Ab’Saber no
sentido de buscar integrar uma análise dinâmica do
relevo, portanto, em clima atual; com os depósitos
coluvais, que representariam uma fase resistática,
portanto, em condições paleoclimáticas mais secas.
Outra contribuição marcante de Aziz Ab’Saber para a
geomorfologia brasileira e para a geomorfologia
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climática tropical, foram as noções
de redutos
biogeográficos e domínios bioclimáticos, reflexões que
associam o desenvolviemento do relevo em três
grandes escalas e o integram à análise geoecológica
da paisagem. A obra de Aziz Ab’Saber representa uma
das maiores contribuições da geomorfologia geográfica
para o entendimento do mundo tropical, com ampla
utilização no planejamento e do diálogo interdisciplinar
das ciências atualmente.
História da geografia - Pensamento geográfico - Geomorfologia
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A
REPRESENTAÇÃO
CARTOGRÁFICA
DA
PAISAGEM EM ALEXANDER VON HUMBOLDT:
UMA CONTRIBUIÇÃO À HISTÓRIA DA GEOGRAFIA
Vonei Ricardo Cene (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Antonio Carlos Vitte (Orientador), Instituto de
Geociências - IG, UNICAMP
Os trabalhos de Alexander Von Humboldt (1769-1859),
foram
fortemente
influenciados
pela
filosofia
kantiana,com as noções de teleologia da natureza e
estética; e, pela naturphilosophie. As obras Geografia
das Plantas (1803), os Quadros da Natureza (1808) e
Kosmos, publicados em cinco volumes (1845 a 1862),
operacionalizaram uma nova concepção de natureza,
agora não mais mecanicista, mas orgânica, que
influenciou fortemente o conceito geográfico de
paisagem e de geosfera. A paisagem, entendida como
categoria de organização natural da superfície da Terra,
portadora de uma estética, poderia ser representada
cartográfica e topograficamente por meio de perfis,
cartogramas e gráficos complexos, moldados a partir de
uma concepção ontológica, a de que a natureza é
orgânica e o espaço é a base de reflexão das ciências
da terra. A pesquisa demonstrou que Humboldt inovou
na representação da natureza, levando a uma nova
concepção de cartografia e representação da
paisagem, por meio da estética topográfica da
paisagem. Para tanto, trabalhou com uma visão
científica de natureza, utilizando a matriz newtoniana de
física e espaço, além de modernos instrumentos e
aparelhos de aferição da dinâmica da natureza, como a
climática. Por outro, a partir das influências de Goethe e
Schiller, associado à concepção orgânica da filosofiada-natureza, Humboldt inovou esteticamente, pois a
representação, mesmo que sintética da paisagem,
como em um perfil topográfico ou na pintura de um
vulcão, como o chimorazo no Peru, representavam o
papel da imaginação na produção da espacialidade dos
fenômenos da natureza. Em Humboldt, a pesquisa da
natureza e sua representação cartográfica era o
produto de um complexo jogo entre a experiência
estética e a física newtoniana, que foi a base para o
surgimento da geografia moderna.
Paisagem - Cartografia - Historia da geografia
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ORGANIZAÇÕES
ESPACIAIS
URBANAS
RELACIONADAS A GEOSSISTEMAS NO MUNICÍPIO
DE CAMPINAS
Cezar Pardo Mêo Pompêo de Camargo (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Archimedes Perez Filho
(Orientador), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP
No início da ocupação do território do atual município
de Campinas, sua configuração territorial era dada
apenas por um conjunto de características naturais, ou
seja, seu relevo, vegetação, hidrografia, litologia e
clima, entre outros elementos. Verificou-se que essas
características exerceram influências significativas no
início da organização espacial da região, pois as
construções humanas no local ainda eram incipientes,
ou mesmo, inexistentes. Dessa maneira, o homem
ainda subordinado pelos elementos naturais, iniciou
suas obras de acordo com as possibilidades que o meio
apresentava. Portanto, nos interessou traçar os
principais eventos históricos e definir os geossistemas
presentes na região para então identificarmos as
relações existentes entre as características físicas
naturais e os tipos de uso e ocupação das terras desde
o período inicial da constituição da cidade de
Campinas.
Organizações espaciais - Geossistemas - Campinas
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A
GEOGRAFIA
DA
PARADIPLOMACIA
SUBNACIONAL:
A
EXTROVERSÃO
DOS
MUNICÍPIOS E O CASO DAS MERCOCIDADES
Fabiano de Araujo Moreira (Bolsista FAPESP), Elói
Martins Senhoras e Profa. Dra. Claudete de Castro
Silva Vitte (Orientadora), Instituto de Geociências - IG,
UNICAMP
Este trabalho teve como objetivo o estudo sob
perspectiva geográfica da problemática sul-americana
referente à proliferação de redes paradiplomáticas no
âmbito subnacional do Mercosul por meio da
extroversão direta de cidades, municípios, estados e
províncias nas relações internacionais. Investigou-se a
geografia política da integração regional do Mercosul e
a formação paradiplomática de uma rede internacional
de cidades identificada como Mercocidades, bem como
discutiu sobre cidades de fronteira, cidades irmãs e
eixos de desenvolvimento, tópicos da pauta de
pesquisa sobre as Mercocidades. Por meio da
produção de material cartográfico pôde-se observar a
proliferação de cidades fronteiriças entre os países do
Mercosul que se integraram à rede, certamente uma
forma alternativa que essas cidades encontraram para
legitimar e aprofundar suas relações com um país
vizinho sem a intervenção dos Governos Centrais. Da
mesma forma, as principais cidades dos países do
257

Projetos da Área de Ciências Humanas
Mercosul, como capitais federais e capitais de Estados,
assim como cidades que se encontram ao longo de
eixos de desenvolvimento, se mostraram interessadas
no ingresso da rede de cidades, mesmo não fazendo
limite com outros países, por motivos semelhantes aos
das cidades fronteiriças. Procurou-se contribuir para
uma melhor compreensão do significado da
paradiplomacia como processo reticular de inserção no
sistema internacional globalizado que influencia uma
nova visão das relações internacionais, já que este é
um tema atual com pouca discussão teórica e estudos
na ciência geográfica.
Mercocidades - Paradiplomacia - Mercosul

H0788

DIAGNÓSTICO DO USO DA TERRA NO MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA (SP) FRENTE ÀS PROPOSIÇÕES DO
PLANO DIRETOR MUNICIPAL - 2006
Cinthia de Almeida Galindo (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Lindon Fonseca Matias (Orientador), Instituto
de Geociências - IG, UNICAMP
O município de Paulínia (SP) se caracteriza por um
acelerado desenvolvimento econômico resultante da
instalação de um significativo pólo petroquímico
(Replan), aliado a uma intensa expansão urbana e
crescimento populacional, os quais possibilitaram
intensas transformações no uso da terra no município
nas últimas décadas que, por ocorrer de maneira pouco
planejada, acaba acarretando diversos problemas de
ordem socioambiental. O presente trabalho objetivou
elaborar um diagnóstico sobre as formas de uso da
terra frente às proposições estabelecidas no Plano
Diretor Municipal - 2006, apontando possíveis áreas
adequadas, inadequadas e de conflito de acordo com a
legislação, assim como analisar as implicações
decorrentes desse processo. A metodologia consistiu
no uso de técnicas de geoprocessamento para
construção e correlação de mapas temáticos,
averiguação em trabalhos de campo e suporte às
análises quantitativas e qualitativas de caráter
geográfico. Verificou-se que o município não possui
áreas significativas de uso conflitante, ou seja,
juridicamente irregular, todavia, porções relevantes de
Paulínia podem ser classificadas como inadequadas,
ainda que sejam de caráter temporário. Isso ocorre, na
maioria das vezes, devido à existência de usos
agrícolas em áreas destinadas ao uso urbano. Portanto,
observa-se uma contradição na legislação paulinense
em estabelecer um zoneamento com predominância de
áreas urbanas, mesmo quando em algumas áreas
prevalece um efetivo uso agrícola.
Uso da terra - Plano diretor - Paulínia
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MAPEAMENTO E ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DA
INFRA-ESTRUTURA URBANA BÁSICA NA CIDADE
DE PAULÍNIA (SP)
Fernanda Otero de Farias (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Lindon Fonseca Matias (Orientador), Instituto
de Geociências - IG, UNICAMP
O município de Paulínia possui uma taxa de
urbanização acima de 98%, com uma população
estimada em 76.033 habitantes (SEADE, 2008). A partir
da década de 1970, se instalaram no município várias
indústrias atraídas pela implantação da Refinaria de
Paulínia (Replan), ocorrida em 1972, compondo
atualmente o maior pólo petroquímico da América
Latina, o que transformou o município num dos mais
ricos da região. Entretanto, o rápido crescimento
urbano e populacional constatado nas últimas décadas,
e as mudanças ocorridas nas formas de uso da terra,
ocasionaram uma série de problemas socioambientais,
revelando uma ocupação desordenada do território. O
objetivo central do projeto consistiu na realização do
mapeamento e análise da distribuição dos serviços de
infraestrutura básica na cidade, enfatizando a
existência ou não das redes de coleta de esgoto, de
distribuição de água, de energia elétrica, serviços de
coleta de lixo e pavimentação asfáltica, como
importantes atributos para a qualidade de vida dos
habitantes. A metodologia empregada fundamentou-se
no mapeamento temático, na realização de entrevistas
com os moradores para avaliação dos serviços
prestados,
construção
de
base
de
dados
georreferenciados e o uso de técnicas de
geoprocessamento para subsidiar a análise geográfica.
Os resultados demonstram a existência da
infraestrutura básica com cobertura em praticamente
toda a área urbana, todavia existem problemas na
qualidade dos serviços prestados segundo relato da
população pesquisada.
Infra-estrutura - Espaço urbano - Paulínia
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MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APPS) E SUA SITUAÇÃO ATUAL DE
USO E OCUPAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
(SP)
Francisco Ferreira de Campos (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Lindon Fonseca Matias (Orientador), Instituto
de Geociências - IG, UNICAMP
O objetivo do trabalho foi mapear e estudar a situação
de uso e ocupação da terra nas Áreas de Preservação
Permanente (APPs) no município de Paulínia (SP).
Este
município
abriga
diversas
indústrias,
principalmente do ramo petroquímico, e apresenta, nos
últimos anos, um significativo crescimento urbano e
populacional comparado aos outros municípios da
Região Metropolitana de Campinas, podendo levar a
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um uso e ocupação indevidos das áreas de
preservação permanente. As APPs foram mapeadas
utilizando o SIG ArcGIS 9.3, considerando-se os limites
determinados pela legislação vigente (Lei 4.771/65 e
Resolução CONAMA 303/02) e utilizando uma base
cartográfica digital em escala 1:10.000 (IGC, 2002).
Dentre as categorias possíveis de APPs constantes na
legislação, em Paulínia foram identificadas somente
APPs resultantes da presença de corpos d’água e
nascentes, não existindo outros enquadramentos. As
APPs compreendem 12,5 km2 (9%) da área total do
município (139 km2). O mapeamento do uso e
ocupação da terra nas APPs foi realizado através da
interpretação de imagens orbitais dos satélites
Alos/AVNIR e Cbers-2b/HRC de 2008, seguida de
verificação em campo. Constatou-se que em 8,6 km2
(69%) das APPs a ocupação está de acordo com a
legislação, sendo que 3,9 km2 (31%) está em
desacordo.
APPs - Uso da terra - Paulínia
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INTEGRAÇÃO
E
COMPARTIMENTAÇÃO
DO
TERRITÓRIO A PARTIR DA POLÍTICA DAS
EMPRESAS: O CASO DAS EMPRESAS DE
TELEFONIA MÓVEL NO ESTADO DE SÃO PAULO
Carolina Polezi (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Márcio Antonio Cataia (Orientador), Instituto de
Geociências - IG, UNICAMP
Em nossa pesquisa buscamos compreender como as
grandes corporações organizam e efetivam suas
políticas territoriais de compartimentação do espaço em
áreas de seu interesse. O nosso recorte será o das
empresas de telefonia celular no Brasil, especialmente
no estado de São Paulo, destacando-se o eixo
rodoviário Vale do Paraíba paulista (BR116)/Cidade de
São Paulo/Cidade de Campinas (Sistema AnhangueraBandeirantes). A cobertura que as operadoras de
telefonia móvel realizam no território é bastante seletiva
“em área”, apesar de a maioria dos municípios
brasileiros, sobretudo paulistas, possuírem acesso a
esses serviços, estes são agrupados em pontos que
não abrangem a totalidade das circunscrições
municipais, concentrando apenas em locais de
interesse político e econômico dessas empresas.
Assim, nosso projeto de pesquisa busca entender a
relação entre o espaço herdado – na forma da maior
aglutinação industrial do estado de São Paulo –, e a
necessária fluidez informacional requerida para a ação
das grandes empresas concentradas na área que
objetivamos pesquisar.
Território usado - Compartimentação do espaço - Política das
empresas
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TERRITÓRIO NORMADO E TERRITÓRIO COMO
NORMA: O CASO DAS TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS
Renan Lélis Gomes (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Márcio Antonio Cataia (Orientador), Instituto de
Geociências - IG, UNICAMP
Esta pesquisa em iniciação científica analisa uma das
facetas da territorialidade estatal brasileira, qual seja, a
territorialização das Transferências Voluntárias do
Governo Federal para os municípios. Possuidora de
uma forma de organização político-territorial federativa,
o ente dessa federação detém, por direito
constitucional, as mesmas virtualidades legais, o que
impediria uma hierarquia entre os entes. Por isso, os
pactos políticos estabelecem complexas engenharias
políticas de transferências de recursos do Governo
Federal para estados, municípios e Distrito Federal. No
entanto, essa forma “Constitucional e Legal” não é
observada nas Transferências Voluntárias, pois estas
são resultado de negociações políticas e não gozam
das
garantias
estruturais
das
transferências
Constitucionais e Legais. O recorte espacial desta
pesquisa
são
as
Transferências
Voluntárias
estabelecidas entre os municípios da Região
Metropolitana de Campinas (RMC) e o Ministério da
Ciência e Tecnologia, compreendendo assim como
essas transferências podem ser elementos de
seletividade e hierarquização entre municipalidades.
Território - Transferências - Norma
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TERRITÓRIO COMO ABRIGO E COMO RECURSO: O
CASO DOS "TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS" DO
VALE DO RIBEIRA (SP)
Rodrigo Fernandes Silva e Prof. Dr. Márcio Antonio
Cataia (Orientador), Instituto de Geociências - IG,
UNICAMP
Após a Constituição de 1988 um grande número de
comunidades quilombolas espalhadas por todo Brasil
solicita a demarcação das áreas que historicamente
ocupam. Esses processos vêm provocando atritos entre
os diferentes níveis federativos, bem como entre os
“territórios demarcados” e outras formas de uso do
território. Este é o caso do Vale do Ribeira do Iguape
(SP), onde projetos hidroelétricos, como o de Tijuco
Alto, ameaçam inundar 11 mil hectares de terras, boa
parte delas já demarcada como quilombolas. Para
compreendermos essa problemática, objetivamos
analisar o papel desempenhado pelos compartimentos
territoriais (um território quilombola, a exemplo dos
territórios indígenas, é um compartimento do espaço
habitado) na defesa de interesses que, explicitamente,
não são só sociais, mas sócio-territoriais, porque se
dão em lugares específicos do território, sem que os
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envolvidos estejam dispostos a abandonar suas
heranças territoriais. Para a consecução de nosso
objetivo pretendemos mobilizar o seguinte recorte
analítico: o território como abrigo e o território como
recurso. Estes conceitos foram cunhados por Jean
Gottmann e atualizado por Milton Santos (1994). O
território como abrigo é aquele que serve de abrigo
àqueles que nele vivem e, portanto, implica em
reconhecer os nexos entre espaço herdado e espaço
atualizado, herdado e atualizado por práticas
autônomas de resistência. A matriz do território como
recurso orienta compartimentações hierárquicas,
obedientes a ordens que fogem ao controle dos
lugares, por isso são produtoras de desordem onde se
instalam.
Nesta
matriz
reconhecemos
as
compartimentações dominantes do espaço.
Compartimento territorial - Território quilomboas - Espaço vivido
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CULTURA E REFUNCIONALIZAÇÃO DE CENTROS
URBANOS: UM ESTUDO SOBRE A ASSOCIAÇÃO
VIVA O CENTRO, SÃO PAULO (2005-2008)
Eduardo Augusto Wellendorf Sombini (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Maria Tereza Duarte Paes
Luchiari (Orientadora), Instituto de Geociências - IG,
UNICAMP

período de retomada do centro paulistano, destacando
as relações entre Estado e setor privado e as
implicações sócio-espaciais do processo.
Centros históricos - Refuncionalização urbana - Consumo cultural
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À NOITE, O MEDO E OS PRAZERES NOTURNOS
Mauro Vitale e Profa. Dra. Maria Tereza Duarte Paes
Luchiari (Orientadora), Instituto de Geociências - IG,
UNICAMP
Este trabalho constitui uma tentativa de apreender o
simbólico da noite dentro de nossa sociedade. Para
tanto, a partir do trabalho de revisão bibliográfica,
buscamos resgatar da noite os seus elementos mais
manifestos. O resultado de nossos esforços nos levou a
um entendimento da noite a partir de duas perspectivas
distintas. Uma na qual observamos uma ligação
existente entre a noite e o medo. E outra na qual a vida
noturna conforma um campo de possibilidade para
experiências hedonistas na cidade. Originando assim
paisagens de medo que são constantemente
contrapostas a outras paisagens, por vezes lascivas, e
que estabelecem uma carga simbólica dos lugares à
noite. Contribuindo, assim, na criação de novas redes
de sociabilidade na cidade.
Medo - Prazer - Simbolizações

Os
processos
de
refuncionalização
urbana
correspondem à transformação do conteúdo social das
formas espaciais herdadas do passado e expressam
uma renovação dos usos desses objetos, sempre
relacionada aos imperativos do sistema de ações do
período histórico em que estão inseridos. Interessa-nos,
em particular, um tipo específico de refuncionalização
urbana que vem se constituindo a partir, sobretudo, da
década de 1980 em várias metrópoles dos países
periféricos, e que tem adquirido posição privilegiada
entre os diversos processos da urbanização
contemporânea. Os centros históricos dessas cidades,
após longos períodos de desvalorização imobiliária e
migração das atividades do circuito superior da
economia urbana (SANTOS, 1979), têm sido tomados
por intervenções que buscam, na maior parte das
vezes, mobilizar os atributos materiais e simbólicos
desses subespaços como instrumento de uma política
de atração de consumidores e turistas e de criação de
uma imagem positiva da cidade, tarefas pregadas pelo
ideário do planejamento estratégico urbano como o
‘caminho único’ que traz como recompensa a possível
inserção da cidade em uma rede urbana cada vez mais
globalizada e competitiva (SÁNCHEZ, 2003). Muitas
cidades brasileiras, seguindo a tão difundida
experiência internacional, tem concebido os usos
culturais como os catalisadores ideais para as
transformações urbanas pretendidas nas áreas
centrais. Nesta pesquisa, analisamos o papel
desempenhado pela Associação Viva o Centro em um
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ARTICULAÇÕES ENTRE ENSINO DE GEOCIÊNCIAS
E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ELABORAÇÃO DE
CONHECIMENTOS ESCOLARES REGIONALIZADOS
EM MICROBACIA URBANA
Vanessa Lessio Diniz (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Mauricio
Compiani
(Orientador),
Instituto
de
Geociências - IG, UNICAMP
O projeto de iniciação científica "Articulações entre
ensino de geociências e educação ambiental na
elaboração de conhecimentos escolares regionalizados
em micro-bacia urbana" encontra-se vinculado ao
projeto Fapesp Ensino Público "Elaboração de
conhecimentos escolares e curriculares relacionados à
ciência, à sociedade e ao ambiente na escola básica
com ênfase na regionalização a partir dos resultados de
projeto de Políticas Públicas". Visa observar e inferir as
articulações entre Geociências e o enfoque de
Educação Ambiental com outras disciplinas do ensino
médio (principalmente Matemática e Geografia), com a
realidade histórica do educando e com o local da escola
na elaboração de conhecimentos escolares em microbacia urbana, realizou-se a observação participante na
Escola Estadual Adalberto Nascimento, localizada na
bacia do Ribeirão Anhumas. Durante a realização da
pesquisa observou-se as aplicações dos projetos
pedagógicos e de pesquisas dos professores, esses
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elaborados em dezembro de 2008, destacando as
possíveis contribuições do enfoque local/regional para a
educação ambiental a ser construída e praticada na e
pela escola.
Currículo regionalizado - Conhecimento local - Pesquisa qualitativa

H0797

FUNDAMENTOS GEOLÓGICOS PARA CONSTRUIR
INOVAÇÕES CURRICULARES NO ENSINO MÉDIO:
AQÜÍFERO GUARANI NA ÁREA DE RIBEIRÃO
PRETO (SP)
Ana Carolina Ribeiro e Silva Stevanato (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Pedro Wagner Gonçalves
(Orientador), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP

matérias-primas para a cidade. Merece destaque,
ainda, o fato do NCAP possibilitar o surgimento de um
mercado interno consumidor e participar do movimento
de especulação e conformação imobiliária da cidade.
Estes e demais fatores possibilitaram que os processos
de urbanização e industrialização se desenvolvessem
na cidade – acompanhando o cenário nacional.
Procurou-se, assim, compreender e aclarar o papel
econômico do NCAP na constituição das finanças
públicas do município de Ribeirão Preto (SP), bem
como explicitar as mudanças espaciais e o processo de
acumulação ali ocorridos, no período de 1887 a 1930.
Ensino de geociências - História regional - Urbanização

H0799

Esta iniciação científica faz parte de um conjunto de
estudos e projetos sobre o meio físico de Ribeirão Preto
(SP) e o uso dessas informações na educação. O
principal foco de estudo é o Sistema Aquífero Guarani,
no qual foram levantados e organizados dados
regionais além de tópicos básicos de Geologia que
envolvam água subterrânea. A partir disso, espera-se
gerar um modelo que sirva como meio de divulgação de
informações científicas para os professores do ensino
médio da rede pública, para que estes possam
potencializar inovações curriculares produzindo mais
interesse dos alunos, e assim, aproximar os alunos da
história geológica da região, bem como de outros
conceitos geológicos que podem ser aplicados a várias
disciplinas. Ou seja, a pesquisa situa-se no campo de
divulgação e expansão do ensino de Ciências da Terra
nas escolas.
Ensino de geociências - Ribeirão Preto - Aquífero Guarani

H0798

ENSINO DE CIÊNCIA DO SISTEMA TERRA E
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO
ENSINO BÁSICO (NÚCLEO COLONIAL SENADOR
ANTONIO PRADO)
Thiago Correa Jacovine (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Pedro Wagner Gonçalves (Orientador), Instituto de
Geociências - IG, UNICAMP
Inserido na investigação colaborativa do Grupo de
Estudos de Ensino do sistema Terra e formação de
professores – cujo objetivo mais geral é contribuir para
a melhoria da escola pública –, o presente estudo visa
fornecer conhecimento histórico aos professores de
Ribeirão Preto sobre mudanças de sua cidade. O
destaque nacional de Ribeirão Preto, enquanto grande
produtor de café, e a própria superação da crise
cafeeira (que no município teve pouco impacto), devem
muito ao Núcleo Colonial Senador Antonio Prado
(NCAP). Composto por duas fases – rural e urbana –, o
núcleo não apenas se constituiu como fonte (reserva)
de mão-de-obra, mas também fornecia alimentos e

IMPACTOS DA URBANIZAÇÃO NO SISTEMA
HIDROLÓGICO – INUNDAÇÕES NO MUNICÍPIO DE
GUARUJÁ- SP
Ana Luisa Pereira Marçal Ribeiro (Bolsista FAPESP) e
Profa. Dra. Regina Célia de Oliveira (Orientadora),
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP
A questão dos impactos ambientais nos centros
urbanos emerge como um dos principais problemas
atuais no globo. No território nacional como um todo, a
partir da priorização da prática de uso da terra urbano
industrial em detrimento do rural, ocorreu um
crescimento desordenado dos núcleos urbanos, uma
vez que a população migrante das regiões agrárias
inchava tais centros mais rapidamente do que estes
conseguiam se estruturar. Dentro deste contexto a
questão das inundações nos centros urbanos surge
como um dos principais dilemas vivenciados pelas
populações, uma vez que se trata de uma ocorrência
presente e constante na maioria dos grandes centros
brasileiros. No município de Guarujá, esse problema
ocorre de forma intensa, devido principalmente ao
turismo balneário de segunda residência, acarretando
em um uso indiscriminado do solo, com ocupações
irregulares nas regiões de nascente e áreas alagadiças,
bem como com o alto grau de verticalização em áreas
de grande fragilidade ambiental. Através de uma
abordagem sistêmica, seguindo os preceitos de
Christifoletti (1974) e Tricart (1960), o presente projeto
teve como objetivo estudar as áreas de suscetibilidade
e ocorrência de inundações no município. Para isso, a
pesquisa visa analisar a distribuição do uso da terra,
principalmente seu grau de urbanização, através da
relação entre impermeabilização e áreas onde ocorrem
inundações, além do mapeamento das áreas de
fragilidade a inundação no município.
Guarujá - Uso do solo - Inundações

H0800

PASSAGENS
EM
NÍVEL
NAS
FERROVIAS
BRASILEIRAS: ALGUMAS IMPLICAÇÕES PARA OS
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SISTEMAS DE TRANSPORTES E PARA A
POPULAÇÃO
Alexandre Fornaro (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Ricardo Abid Castillo (Orientador), Instituto de
Geociências - IG, UNICAMP
A pesquisa consiste em analisar as passagens em nível
nas ferrovias nacionais e suas implicações para os
locais de ocorrência, para as empresas ferroviárias e,
de maneira geral, para o sistema de transportes no
Brasil. São discutidos conceitos como logística e fluidez
territorial. O trabalho consiste, também, em analisar as
políticas públicas empreendidas pelos órgãos
governamentais como o Plano Plurianual 2004 – 2007,
o Programa de Aceleração do Crescimento e o Plano
Nacional de Logística e Transportes. A questão
principal está na identificação das responsabilidades
sobre as passagens em nível, envolvendo as empresas
concessionárias
das
ferrovias
e
os
órgãos
governamentais. Dentro desta análise, foi realizada
uma breve periodização do sistema ferroviário, uma
síntese da configuração do modal rodoviário e
levantamento topológico. Além disto, a pesquisa
identifica e reúne um conjunto de informações
específicas sobre a legislação vigente que regula os
transportes no território nacional. As passagens em
nível, no momento atual, constituem uma questão a ser
considerada diante das novas lógicas empresarias,
inseridas em um contexto global, e das políticas
públicas atuais que são direcionadas, em alguns casos,
para atender a interesses privados. No período atual,
os sistemas logísticos tornaram-se a expressão da
circulação
corporativa
e
variável
chave
da
competitividade territorial.
Ferrovias - Passagens em nível - Território

H0801

A ASCENSÃO DA FIGURA DO ENGENHEIRO NO
SÉCULO XIX, SUAS RELAÇÕEES COM A
FILOSOFIA POSITIVISTA E O CONCEITO DE
INTELECTUAL
Michelly Cristina da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Silvia Fernanda de Mendonça Figueiroa
(Orientadora), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP
A influência do pensamento e método positivista do
filósofo francês Augusto Comte no Brasil foi já bastante
citada e analisada. Observado sob diferentes
perspectivas, o Positivismo pôde ser percebido na
literatura, história, ciências sociais e filosofia, bem como
em algumas ciências exatas. Nestas últimas, sua
influência manifestou-se na forma como se
expressaram matemáticos, físicos, engenheiros e
técnicos, em revistas de cunho científico ou em
informes de associações às quais estavam vinculados.
Usando como objeto de estudo este último exemplo,
neste projeto procuramos observar a importância do
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pensamento e de proposições positivistas para um
grupo delimitado de engenheiros que, por atividades
inúmeras e variadas, ganharam notoriedade nas
esferas científica e pública brasileira. Tomamos como
ponto de partida temporal a década de 1870, no rastro
do surgimento da Escola Politécnica do Rio de Janeiro
(1874) e do surto de modernização que o país vivera
neste decênio. Trabalhamos com a hipótese de que tais
manifestações de tomada de posição destes
engenheiros ocorreram de forma concomitante a um
desejo de construção de identidade enquanto categoria
intelectual específica. Assim, a partir de um panorama
de suas trajetórias e realizações, como o Positivismo foi
utilizado para legitimar suas aspirações. Nossas fontes
foram sobretudo as revistas publicadas por associações
de engenharia.
Engenheiros - Positivismo - Intelectuais

H0802

ATIVIDADES
DE
DESENVOLVIMENTO
DE
SOFTWARE
IN-HOUSE
EM
EMPRESAS
INDUSTRIAIS NO BRASIL: MENSURAÇÃO E
ANÁLISE DAS DECISÕES DA FIRMA
Murilo Damião Carolo (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Wilson Suzigan (Orientador), Instituto de
Geociências - IG, UNICAMP
O setor de software é estratégico para o desempenho
das empresas por ser um importante diferencial
competitivo, como conseqüência direta, sua utilização é
crescente nos diversos setores econômicos. O primeiro
objetivo deste trabalho é avaliar os condicionantes da
decisão das empresas não pertencentes ao setor de
software propriamente dito entre terceirizar ou
internalizar as atividades de desenvolvimento de
software. O segundo objetivo é por meio da base de
dados da Relação Anual de Informação Social (RAIS)
do Ministério do Trabalho e Emprego identificar as
ocupações dos empregados através da Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO) voltadas ao
desenvolvimento de software, e utilizá-la como
aproximação
para
mapear
e
mensurar
o
desenvolvimento de software nos diversos setores da
economia, com o auxílio de indicadores de
produtividade. Os resultados obtidos permitem melhor
dimensionar as atividades de software no Brasil.
Software - Transversalidade - Rais/Mte

Núcleo de Estudos da População
H0803
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CAMINHAR E ESCUTAR: UMA TRILHA PARA
CONHECER A CIDADE
Fábio Rocha Campos e Prof. Dr. Eduardo José
Marandola Junior (Orientador), Núcleo de Estudos da
População - NEPO, UNICAMP

oriente e do ocidente, aspecto relevante da narrativa de
Kawabata. Eles convivem com duas visões de mundo,
transitam espacialmente entre dois tempos e duas
culturas, o que lhes confere uma noção própria sobre
as cidades, os lugares e sua geograficidade.
Geografia e literatura - Esperiência - Japão

Escutar a cidade hoje, é perceber um universo de sons
artificiais e/ou naturais. É viver em ambientes sonoros
agradáveis e por muitas vezes desagradáveis. É se
incomodar com o tráfego excessivo de automóveis e se
tranqüilizar com o silêncio que um bosque ou área
verde proporciona. Para perceber estas nuances
existencialmente é necessário ouvir a cidade,
caminhando por ela. O caminhar possibilita ao homem
perceber e sentir as paisagens que a cidade revela.
Seguindo nossa tradição ocidental, as paisagens ainda
são apreendidas substancialmente pela visão, estando
ela ligada diretamente aos geógrafos. No entanto, a
experiência ambiental da cidade se dá por todos os
sentidos (tato, audição, visão, olfato e paladar) sendo,
portanto, fundamental ampliar o sentido de paisagem e
cidade, ampliando seus significados. A paisagem
também é sonora, e esta é uma forma importante de
conhecer e apreender a cidade. Partindo deste
entendimento, utilizamos a soundwalk (trilha sonora)
como método de conhecer e escutar a cidade.
Elaboramos e executamos uma trilha no bairro Cambuí,
em Campinas, pontuando e significando os lugares,
tornando o escutar o condutor do caminhar. Esta
experiência revela um sentido da cidade vivida e
percebida pelo pé e pelo ouvido, dando novos
contornos e significados à paisagem do bairro e da
cidade.
Experiência urbana - Paisagem sonora - Soundwalk

H0805

CONTRIBUIÇÃO DOS DOMICÍLIOS DE UMA E DUAS
PESSOAS NO TAMANHO MÉDIO DE DOMICÍLIO
Yuzo Artur Sakanoue Hatori (Bolsista IC CNPq) e Profa.
Dra. Elisabete Doria Bilac (Orientadora), Núcleo de
Estudos da População - NEPO, UNICAMP
No artigo “Size and Age Structure of Family
Households:
Exploratory
Comparisons”,
Simon
Kuznets, desenvolve um método que permite a
comparação das contribuições dos domicílios de
diferentes tamanhos para o tamanho médio total obtido.
Aplicando este método na análise comparativa das
características domiciliares da RMC e da RMBS,
inicialmente calculamos a média de adultos por
domicílios para ambas as regiões encontrando 2,63 e
2,33 respectivamente. Verificamos também que a
contribuição dos domicílios unipessoais para estas
médias é de –0,16 (para a RMC) e –0,26 (para a
RMBS) e as dos domicílios de duas pessoas é de –0,15
e –0,16 respectivamente. Estes dados significam que
na RMC o tamanho médio dos domicílios sofre uma
redução de 6,1% em função da presença dos domicílios
unipessoais e de 5,7% em função da presença dos
domicílios de duas pessoas. Já na RMBS o tamanho
médio dos domicílios sofre uma redução de 11,2% em
função dos domicílios unipessoais e 6,9% em função da
presença dos domicílios de duas pessoas ou mais.

H0804

Tamanho médio de domicílio - Campinas - Santos

TRAMA, PERSONAGENS E LUGARES: UMA
EXPERIÊNCIA LITERÁRIA DE KYOTO
Priscila Marchiori Dal Gallo e Prof. Dr. Eduardo José
Marandola Junior (Orientador), Núcleo de Estudos da
População - NEPO, UNICAMP

H0806

A trama literária é elaborada no entrelaçamento dos
personagens e dos lugares. Elementos indissociáveis,
eles constituem o próprio fio narrativo, contaminando-se
mutuamente, à medida que as características de um
podem ser reveladas no outro. Essa associação entre
personagens, lugares e trama é a chave para
acompanhar a construção narrativa de Kyoto, romance
do japonês Yasunari Kawabata. A obra apresenta a
cidade a partir do cotidiano de suas personagens. A
partir da sua experiência, o autor projeta uma imagem
da cidade, indissociável das personagens e de sua
forma particular de esperienciâ-la. A imagem da cidade
revela aspectos que permitem pensar a forma própria
da experiência do espaço pelos japoneses, envoltos no
conflito-coexistência da tradição e da modernidade, do

IMIGRAÇÃO
INTERNACIONAL
E
DINÂMICA
DEMOGRÁFICA PAULISTA NO TEMPO DO CAFÉ
Dafne Sponchiado Firmino da Silva (Bolsista IC CNPq)
e Profa. Dra. Maria Silvia Casagrande Beozzo
Bassanezi (Orientadora), Núcleo de Estudos da
População - NEPO, UNICAMP
Este trabalho dá continuidade ao estudo da dinâmica
demográfica em Campinas e suas relações com os
processos sócio-econômicos, tendo como fonte os
Anuários
Demógrafos
Sanitários
(1901-1928),
publicados pela Diretoria do Serviço Sanitário do
Estado de São Paulo. Nesta fase, focalizamos a
mortalidade no período que se segue às grandes
epidemias de febre amarela que assolaram Campinas
no final do século XIX, segundo as variáveis: sexo,
idade, nacionalidade, cor e causa morte. Essas
variáveis não foram publicadas nos anuários com a
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mesma uniformidade e continuidade no período; a partir
de 1913 que são mais abrangentes. Após a análise das
possibilidades oferecidas pela fonte, a digitação dos
dados, elaboração de tabelas e gráficos e respectiva
análise, verificaram-se diferenciais de mortalidade: por
sexo, por idade e nacionalidade. Entre brasileiros e
estrangeiros, esses diferenciais deviam-se não só a
problemas de adaptação a terra, mas à estrutura etária
de ambos os grupos e ao local de residência rural ou
urbana. Além disso, a mortalidade no período era
afetada pelas políticas públicas de saúde, que estavam
subordinadas aos interesses cafeeiros, preocupando-se
mais com o controle de epidemias e diminuição das
endemias e menos com as condições de vida e higiene
da população, que afetavam principalmente as
crianças.
Demografia histórica - Imigração internacional - São Paulo

H0807

TEKOHA GUARANI NO ESTADO DE SP: HISTÓRIA
E DINÂMICA POPULACIONAL
Claudeni Fabiana Alves Pereira (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Profa. Dra. Marta Maria do Amaral Azevedo
(Orientadora), Núcleo de Estudos da População NEPO, UNICAMP
A existência de povos indígenas no Estado de SP é
pouco conhecida. Nesse sentido, o que se sabe a
respeito desses povos, muitas vezes, são noções
idealizadas e preconceituosas. A maior população
indígena vivendo em território indígena nesse estado é
os povos Guarani Ñandeva, Guarani Mbyá e os
autodenominados Tupi-Guarani - são povos distintos
que compõem um povo maior, denominado de Guarani.
Este trabalho examinou a história e dinâmica
populacional recente (século XX) desses povos em SP;
investigou os deslocamentos espaciais e ocupação de
novos territórios, bem como fissão de antigos grupos
locais, e concluiu que estes processos estão baseados
na maneira Guarani de atribuir significação aos
territórios, ou seja, mesmo com a influência da
sociedade que os envolve persiste o modo de vida
Guarani - teko, contrariando noções comuns. Para
tanto, houve sistematização de dados populacionais e
históricos e realização de entrevistas dos líderes das
comunidades focadas pelo projeto: Rio Silveira (em
Bertioga), Rio Branco e Aldeinha (em Itanhaém) e
Piaçaguera (em de Peruíbe). A partir das análises
dessas histórias de vida e informações históricas e
populacionais, foram elaboradas genealogias feitas a
partir de cada etapa de vida, mapas e esquemas
analíticos. Com isto, procuramos contribuir para o
conhecimento da formação histórica das aldeias
guarani em SP e discussão metodológica.
Demografia - Antropologia - Dinamica populacional
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INTENÇÕES E DECISÕES REPRODUTIVAS NO
CONTEXTO DO HIV
Vivian dos Santos Alves Matosinho (Bolsista IC CNPq)
e Profa. Dra. Regina Maria Barbosa (Orientadora),
Núcleo de Estudos da População - NEPO, UNICAMP
A temática desse estudo privilegia a discussão sobre
desejo e decisão reprodutiva de mulheres no contexto
do HIV, tendo como principais objetivos compreender a
relação entre a condição sorológica e o desejo de ter
filhos, apreender os significados do desejo reprodutivo
e entender o processo de realização desse desejo. Em
relação à abordagem da pesquisa, em andamento,
trata-se de um estudo qualitativo, que se apóia,
sobretudo, no acompanhamento da discussão na
literatura acadêmica e na análise de conteúdo de
entrevistas em profundidade, tendo como principal
referencial teórico o conceito de direitos reprodutivos.
Os resultados preliminares apontam que o desejo de ter
filhos não mudaria significativamente com a condição
de soropositivo, contudo, exerceria um peso
determinante sobre as decisões reprodutivas. Percebese ainda que, múltiplas e distintas dimensões
influenciariam o processo de realização desse desejo,
mostrando que o campo das decisões reprodutivas
ultrapassaria a dimensão privada. Assim, para
compreender a concretização do desejo da
maternidade
nesse
contexto
particular
faz-se
necessário considerar fundamentalmente o papel
desempenhado pelas instituições médicas, pelo
contexto sócio-econômico e cultural e pelas relações
interpessoais, principalmente.
Desejo - Maternidade - Direitos reprodutivos

Núcleo de Estudos de Políticas Públicas
H0809

AÇÕES ESTATAIS PARA A DIMINUIÇÃO DA
POBREZA: UM OLHAR SOBRE AS MULHERES
Luciana Ramirez da Cruz (Bolsista IC CNPq) e Profa.
Dra. Lilia Terezinha Montali (Orientadora), Núcleo de
Estudos de Políticas Públicas - NEPP, UNICAMP
O estudo analisa as políticas públicas para a redução
da pobreza através de programas de transferência de
renda tendo como foco do estudo as mulheres. A
análise das desigualdades de gênero está presente,
sob o olhar, tanto da desigualdade no mercado de
trabalho em relação às dificuldades de inserção e ao
subemprego aos quais as mulheres se submetem; os
discursos estatais sobre a mulher e sua relação com os
programas de transferência de renda – o Bolsa Família
– como também dos novos arranjos familiares que
colocam a mulher como responsável pela manutenção
e gestão dos domicílios. Como elementos norteadores,

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
utilizo as concepções sobre: família e as mudanças nos
arranjos familiares; as modificações no mercado de
trabalho e a inserção da força de trabalho feminina a
partir da década de 1990; os arranjos mais vulneráveis
à pobreza, centrando nos arranjos nucleados por casais
e nos arranjos chefiados por mulheres sem cônjuge eixos do Projeto Central. Ainda como norteador, realizo
a análise sobre o Estado como provedor do bem estar
social nas políticas sociais e de transferência de renda.
Como procedimento metodológico, esse estudo realiza
levantamento bibliográfico sobre as transformações na
família, indicadores de condições de vida e de pobreza,
e sobre os programas de transferência de renda, tendo
por referência empírica os dados da PNAD 2006.
Relação família-trabalho - Mulher chefe de família - Políticas públicas

Núcleo Interdisciplinar
Aplicada à Educação

de

Informática

H0810

LETRAMENTO DIGITAL EM FOCO: DESIGN DE
INTERAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UM WEBDOCUMENTÁRIO
Ravena Sena Maia (Bolsista PIBIC/CNPq), Hermes
Renato Hildebrand e Profa. Dra. Fernanda Maria
Pereira Freire (Orientadora), Núcleo Interdisciplinar de
Informática Aplicada à Educação - NIED, UNICAMP
Este trabalho visa a elaboração de um webdocumentário que relata o processo de letramento
digital de uma professora do ensino fundamental de
uma escola pública do município de Campinas (SP),
tomando-o como um caso específico para a análise dos
conceitos de design de interação. Com este estudo,
pretende-se desenvolver alternativas de linguagem
visual e interatividade que possibilitem uma interface
gráfica que torne possível a comunicação entre o
usuário e o respectivo conteúdo de maneira
organizada, estruturada e acessível, levando em
consideração demandas socioculturais e de inclusão
digital.
Design de interação - Web-documentário - Letramento digital

Núcleo
de
Criatividade

Desenvolvimento

da

H0811

FICÇÃO E REALIDADE MESCLADAS EM BLOG
PARA O DEBATE ENTRE BIOTECNOLOGIAS E
CINEMA
Bryan Felix da Silva de Moraes e Profa. Dra. Germana
Fernandes
Barata
(Orientadora),
Núcleo
de

Desenvolvimento
UNICAMP

da

Criatividade

-

NUDECRI,

O cinema há tempos tem sido objeto de debates sobre
temas científicos de nosso cotidiano, geralmente de
modo bastante didático, no qual se apontam os erros e
acertos do enredo em relação à ciência.
Particularmente, o cinema de ficção é elemento de
expressão de possibilidades – que se manifestam nos
filmes de maneira lúdica e, as vezes, até extremada –
das expectativas, as mais diversas, do fazer cientifico.
O presente trabalho busca, pois, estudar como o
público percebe o futuro da ciência mediante a
linguagem cinematográfica. Quais são os medos, as
perspectivas e, enfim, a opinião pública geral sobre o
aparecer da ciência em suas múltiplas abordagens:
como na clonagem, produção de transgênicos e
células-tronco? Para tentar responder a tais questões,
esta pesquisa utiliza-se da linguagem interativa da
internet, por meio de um blog idealizado para discutir as
biotecnologias no cinema. Um dos espaços de criação
por parte do público internauta é a construção de
roteiros de ficção científica com múltiplas autorias e que
poderão conter elementos – sugeridos pela equipe –
das biotecnologias cotidianas. Estas manifestações
criativas do blog são, portanto, os dados pelos quais se
espera entender a percepção pública sobre a ciência
em seus avanços e perspectivas.
Cinema - Ciencia - Biotecnologia

H0812

PALAVREANDO A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
Sheyla
Cristina
Smanioto
Macedo
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Susana Oliveira Dias
(Orientadora), Núcleo de Desenvolvimento da
Criatividade - NUDECRI, UNICAMP
As tintas soltas da imaginação afiguram imagens
fugidias: tentamos pescá-las, no infinito caótico em que
velejam; a palavra quer, por vezes, fotografar o vento:
abarcar um sentimento do mundo, por vezes um
espanto. Quem quer texto-quadrado que coloca limites
em que as palavras se debatem? A divulgação
científica pode querer, mas tentaremos outra: uma que
potencialize a palavra que deixe a escrita palavrear –
conversar com seus limites para, quem sabe, dissolvêlos. A mesma palavra que é tomada, pelo homem, com
intuito ordenador, querendo fazê-la registro – fazê-la
ser um pedaço do tempo que foi -, é solta na palavra
que conversa, na invenção, com seus próprios limites: o
criar, o fabular, é por onde ela pode fugir (caos?).
Mundo feito de palavras, palavras feitas de mundo? É
essa escrita que alterna sem necessariamente destoar
motivos que se podem dizer dicotômicos (caos, ordem)
que nós tomamos, neste pôster, como objeto de
exposição, a fim de tentar um diálogo – que, querendo
um entre, não abstraia e nem negue o caos ou a ordem
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– com a divulgação científica nos moldes ditos
tradicionais, e com as experimentações palavraimagem
no
blog
do
Calçadão
(http://www.labjor.unicamp.br/biotecnologias/calcadao.h
tml - desenvolvido no contexto do projeto
Biotecnologias de Rua).
Divulgação científica - Caos/ordem - Escrita
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Centro de Pesquisas Meteorológicas e
Climáticas Aplicadas à Agricultura
T0813

ESTIMATIVA DE TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE
TERRESTRE,
ATRAVÉS
DE
IMAGENS
DE
SATÉLITES METEOROLÓGICOS, DESTINADA A
ESTUDOS
DE
MUDANÇAS
CLIMÁTICAS
E
MONITORAMENTO AGROMETEOROLÓGICO
Camila Giorgi Lazarim (Bolsista IC CNPq) e Prof. Dr.
Jurandir Zullo Júnior (Orientador), Centro de Pesquisas
Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura CEPAGRI, UNICAMP
A temperatura de superfície é um dos principais dados
que podem ser estimados a partir das imagens do
satélite AVHRR/NOAA. Uma aplicação importante
desses dados na agricultura está relacionada ao
monitoramento e detecção de ocorrência de geadas
agrícolas.
O objetivo deste trabalho é avaliar a
correlação entre valores de temperatura de superfície,
com dados de temperatura do ar registrados em
estações
de
superfície.
Foi
realizado
um
processamento dessas imagens através de equações
obtidas da literatura e em seguida foram gerados
mapas de temperatura de superfície. Foram feitos
gráficos de comparação entre os valores obtidos pelos
mapas com aqueles obtidos pelas estações. Os
gráficos mostraram boas correlações indicando uma
boa confiabilidade no método.
Geada - Paraná - NOAA/AVHRR

Centro Superior de Educação Tecnológica
T0814

ESTUDO E SIMULAÇÃO DE REDES MESH DE
TELEFONIA CELULAR
Fabio Marcello Iannaccone (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. André Franceschi de Angelis (Orientador),
Centro Superior de Educação Tecnológica - CESET,
UNICAMP
As redes sem fio do tipo mesh reduziriam em grande
parte os custos de instalação e manutenção de
equipamentos e cabeamento se utilizadas em um
sistema de telefonia móvel celular. Neste tipo de rede,
todos os dispositivos móveis podem assumir a função
de repetidores de dados de outros aparelhos, servindo
de ponte para outros usuários, se necessário. Desta
forma, não seria necessária a total cobertura por rádiobases em uma determinada região. Em um trabalho de
outros autores, foi desenvolvido um software que
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simula 24 horas de funcionamento de uma rede mesh
em uma área pré-estabelecida. O trabalho atual teve
como objetivo aperfeiçoar o modelo de mobilidade
adotado anteriormente. Para isso, foi utilizado um
equacionamento probabilístico de movimentação de
pessoas, extraído de uma publicação da revista Nature.
Este modelo proporciona um padrão de movimentação
mais próximo da realidade, ao contrário do
anteriormente implantado, que utilizava um algorítimo
puramente aleatório. Esta distribuição probabilística,
por considerar também a probabilidade de nãomovimentação de um usuário (distância 0), eliminou a
necessidade do uso de uma função percentual de
telefones que se movem por hora do dia. Levando-se
em consideração a importância da mobilidade dos
usuários para reconfiguração de rotas neste tipo de
rede, os resultados das simulações podem ser
considerados mais confiáveis.
Redes Mesh - Telefonia móvel - Sistemas celular

T0815

ESTUDO DE DESENVOLVIMENTO DE MAPAS
MENTAIS PELO MÉTODO MORPH COM APOIO DE
SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICAÇÃO
APLICADO A INDIVÍDUOS COM DIFICULDADE DE
ALFABETIZAÇÃO
Nayara Marostegan Gomes (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Antonio Carlos Zambom (Orientador), Centro
Superior de Educação Tecnológica - CESET,
UNICAMP
A Modelagem Orientada à Representação do
Pensamento Humano, conhecida como MORPH,
consiste em um conjunto de procedimentos que orienta
a construção de mapas mentais a partir do
posicionamento inter-relacionado de objetos de
conotação sintática, respeitando medidas escalares
temporais e de governabilidade. Usualmente, o método
MORPH utiliza o sistema regular de escrita, para
representar os objetos nos mapas criados. Assim,
indivíduos com dificuldade de alfabetização ficam
impossibilitados de utilizar o método, sendo necessária
a substituição dos sintagmas por símbolos ou ícones.
Foi feito um estudo com cinco sistemas alternativos de
comunicação para que fosse possível a escolha de um
que se mostrasse alinhado à metodologia utilizada no
método MORPH. Foi escolhido o PCS (Picture
Communication Symbols), que é o sistema de
comunicação universal mais utilizado no Brasil. Outra
característica presente no PCS, que auxiliou sua
escolha, é a sua grande iconicidade, isto é, as
aparências do símbolo e da ação, lugar ou
característica que ele representa são muito parecidas.
Está sendo feito o estudo para a implementação de
rotinas computacionais do método MORPH, com o
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apoio do PCS, utilizando estruturas de grafos, na
linguagem C++.
Tecnologia da informação - Engenharia do conhecimento - Mapas
cognitivos

T0816

IMPLANTAÇÃO DE TESTE DE TOXICIDADE COM
HYDRA ATTENUATA
Francine Inforçato Vacchi (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Cassiana Maria Reganhan Coneglian
(Orientadora),
Centro
Superior
de
Educação
Tecnológica - CESET, UNICAMP
O organismo-teste Hydra attenuata tem sido
amplamente utilizado para avaliação da toxicidade de
substâncias químicas, efluentes líquidos e águas
superficiais, pois ocupa na cadeia trófica o nível de
consumidor secundário e apresenta mudanças
morfológicas durante exposição à agentes tóxicos. O
organismo-teste reage ao fator estressante pela
contração dos tentáculos e, quando comparado com a
sua morfologia normal, podem ser observados quatro
estágios. Tais estágios se suscedem com a exposição
progressiva do animal à substância em teste, e se
iniciam pelo aparecimento de bulbos nas extremidades
dos tentáculos, seguido pelo encurtamento dos
mesmos, posteriormente observa-se a forma conhecida
como tulipa e, finalmente, a desintegração. As
mudanças
morfológicas
são
utilizadas
para
determinação da Concentração Efetiva (CE50) e da
Concentração Letal (CL50) que afeta 50% dos
organismos. O objetivo do trabalho foi implantar no
Laboratório de Ecotoxicologia Aquática e Limnologia o
cultivo e o teste de toxicidade com Hydra attenuata.
Realizou-se mensalmente teste com a substância de
referência Cloreto de Sódio (NaCl) em 7 concentrações,
além do controle negativo. As CE50 variaram entre 0,85
e 1,32 g/L de NaCl; e CL50 entre 1,48 e 1,88 g/L de
NaCl. Foi possível concluir que o organismo-teste
adaptou-se bem às condições de cultivo e manutenção
laboratoriais, apresentando a mesma faixa de variação
obtida na literatura.
Hydra attenuata - Ecotoxicidade - Ribeirão Pinhal

T0817

EFEITOS
GENOTÓXICOS
CAUSADOS
POR
EFLUENTES DE GALVANOPLASTIA UTILIZANDO
OREOCHROMIS NILOTICUS COMO ORGANISMO
TESTE
Leonardo Ramos Anacleto (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Cassiana Maria Reganhan Coneglian
(Orientadora),
Centro
Superior
de
Educação
Tecnológica - CESET, UNICAMP
Estudos recentes têm mostrado que no município de
Limeira devido ao grande desenvolvimento das

indústrias de bijuterias, ocorre uma geração excessiva
de
efluentes.
Contendo
vários
compostos
potencialmente
tóxicos,
entre
eles,
metais
pesados.Estes são lançados no meio ambiente, muitas
vezes de forma inadequada e sem qualquer tipo de
tratamento Este trabalho teve como objetivo avaliar os
efeitos genotóxicos do efluente tratado de uma
empresa de galvanoplastia, mediante o organismo-teste
Oreochromis niloticus (tilápia do Nilo), utilizando o teste
de micronúcleo (MN). O teste consistiu na exposição do
peixe ao efluente tratado nas concentrações de 1%, 5%
e 10%, obtidas através de testes preliminares para sua
determinação, atentando a mínima concentração na
qual induza efeitos genotóxico nas células dos peixes,
mas sem haver morte do mesmo. A metodologia foi
implantada no LEAL, sendo possível a verificar a
formação de MN nas células sanguíneas dos peixes.
Através dos resultados obtidos foi possível observar
aumento da incidência de MN nas concentrações mais
elevadas, demonstrando que o efluente pode induzir
danos
celulares,
comprovando
seu
potencial
genotóxico.
Genotoxicidade - Galvanoplastia - Mutagênese

T0818

FITORREMEDIAÇÃO EM SOLO CONTAMINADO
COM HIDROCARBONETOS
Lucas Renan Garbellini (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra.
Cassiana
Maria
Reganhan
Coneglian
(Orientadora),
Centro
Superior
de
Educação
Tecnológica - CESET, UNICAMP
A contaminação de solos envolvendo atividades
antropogênicas geralmente se deve à disposição
inadequada de resíduos originados em processos
industriais. Como exemplos podem ser citados as áreas
contaminadas com resíduos gerados no refino do
petróleo. Entre as diversas técnicas utilizadas para
recuperação
dessas
áreas
encontra-se
a
fitorremediação, que envolve o emprego de sistemas
vegetais e da microbiota associada à região radicular
destes. O objetivo do trabalho foi comparar o potencial
fitorremediador das leguminosas Mucuna aterrima e
Canavalia ensiformis em solo contaminado com
hidrocarbonetos oriundos do processo de refino do
petróleo. Coletou-se solo de landfarming em refinaria
de petróleo, realizando-se a quantificação de bactérias
e fungos, avaliados em Unidades Formadoras de
Colônias (UFC/g de solo), assim como a toxicidade
aguda do solo solubilizado mediante o organismo-teste
Dapnhia similis. Para a realização do teste de
germinação as sementes foram depositadas em vidros
com a base interna revestida com algodão e regadas
diariamente durante 4 dias com o solubilizado do solo
contaminado, e com água destilada para o controle. A
Mucuna aterrima mostrou-se mais sensível, pois
apresentou 26% de germinação no solo contaminado,
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enquanto a Canavalia ensiformis apresentou 93%. O
solo contaminado apresentou concentração de
3,45x104 e 2,3x103 UFC/g de solo de bactérias e
fungos, respectivamente.
Fitorremediação - Petróleo - Leguminosas

T0819

MONITORAMENTO
ECOTOXICOLÓGICO
NAS
INDUSTRIAS NUCLEARES BRASILEIRAS (INB) UNIDADE POÇOS DE CALDAS, MG
Mariana Coletty Artal (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra.
Cassiana
Maria
Reganhan
Coneglian
(Orientadora),
Centro
Superior
de
Educação
Tecnológica - CESET, UNICAMP
A unidade das Indústrias Nucleares Brasileiras (INB) de
Poços de Caldas, que encerrou suas atividades em
1995, criou um cenário único de degradação ambiental,
que compreende uma cava com rejeitos e água ácida,
pilhas de estéreis e bacias de drenagem ácida. Com o
objetivo de caracterizar a toxicidade aguda para
Daphnia similis e crônica para Ceriodaphnia dubia, das
águas e material sedimentado de lagoas de pré e pós
tratamento, foram realizadas três coletas no período do
estudo, em cinco pontos distintos. As amostras
demonstraram toxicidade aguda nos pontos 1- Bacia de
contenção da drenagem, oriunda do Bota fora 4, 2Cava da mina e 3- Bacia posterior ao tratamento de
águas ácidas, sendo o pH de 2,79 a 3,51; 2,38 a 4,12 e
6,41 a 8,44, e a toxicidade de 0,01 a 1,99%, 0,9 a
2,41% e 38,26%, respectivamente. Amostras do
material sedimentado desses mesmos pontos, quando
submetidas ao teste agudo com D. similis,
apresentaram 100% de toxicidade para os pontos1 e 2,
apenas. Realizou-se teste crônico com Ceriodaphnia
dubia, na terceira coleta, e detectou-se toxicidade em
todos os pontos analisados com concentrações de
inibição entre 0,07 a 50%. Esse estudo demonstra a
toxicidade das amostras analisadas e ressalta a
necessidade de formas mais eficientes de tratamento
para a área de estudo.
Impacto ambiental - Indústrias nucleares brasileiras - Ecotoxicidade

T0820

IMPACTOS DO GORJEIO EM FREQUÊNCIA
INDUZIDO POR AMPLIFICADOR OPTICO A
SEMICONDUTOR
Lucas Mattos Fontes (Bolsista PIBIC/CNPq), Napoleão
dos Santos Ribeiro e Prof. Dr. Cristiano de Mello Gallep
(Orientador), Centro Superior de Educação Tecnológica
- CESET, UNICAMP
O amplificador óptico a semicondutor (SOA) é um
dispositivo com importantes características para as
redes WDM (Wavelength Division Multiplexing),
características estas que são a amplificação óptica e a
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utilização do comportamento não-linear do ganho para
funções de processamento no domínio óptico. Neste
trabalho, simulações utilizando o software Optisystem
foram realizadas observando o comportamento do
pulso, como níveis de potência e alargamento do pulso
para diferentes situações de rede, como distância de
transmissão, potência de entrada e constante de
dispersão da fibra. Então foram realizadas medidas
utilizando as facilidades de controle à distância das
bancadas implementadas no projeto Kyatera/Fapesp,
mais especificamente o subsistema baseado em SOA
sediado no LAPCOM (DMO/FEEC), sob supervisão do
prof. Evandro Conforti. Nesta etapa foi feita uma
montagem que nos permite observar a influência do
SOA no sinal transmitido com diferentes potências de
entrada e diferentes taxas de transmissão a cada três
quilômetros da rede observando, principalmente, os
efeitos do SPM (self phase modulation ou automodulaçao de fase) e os impactos do gorjeio em
freqüência induzido pelo SOA.
Fotônica - Comunicações ópticas - Soa

T0821

ESTUDO
DA
EMISSÃO
BIOFOTÔNICA
DOCORRENTE DA GERMINAÇÃO DE TRIGO EM
ÁGUA DESTILADA
Luciana de Carvalho Martins (Bolsista SAE/UNICAMP),
Samili Ribeiro Ramos, Rebeca Tombolato Garofalo,
Thiago Alexandre Moraes e Prof. Dr. Cristiano de Mello
Gallep (Orientador), Centro Superior de Educação
Tecnológica - CESET, UNICAMP
Pesquisadores em todo mundo têm utilizado a técnica
biofotônica, que tem se mostrado importante ferramenta
de análise ecotoxicológica. Todo ser vivo emite luz, que
pode ser gerada através de processos metabólicos.
Essa emissão está diretamente relacionada com as
condições fisiológicas do organismo e com as
condições ambientais que ele é submetido. O trabalho
apresenta os resultados obtidos sobre o estudo da
emissão biofotônica da germinação de grãos de
Triticum aesvitum em meio neutro, buscando correlação
com dados de sazonalidade, além de identificar os
padrões de foto-emissão. Foram realizados testes de
emissão, com um sensor ultra-sensível à luz (PMT), e
testes de eficiência germinação, em paralelo, duas
triplicatas. Em ambos, grãos de trigo foram dispostos
para germinar em água destilada e, posteriormente,
analisados os dados de contagem de emissão, taxa de
germinação e comprimento linear. De modo geral, notase um padrão de emissão, caracterizado por períodos
de aumento da intensidade de emissão, as 12 e 36
horas do teste, além da formação de patamares entre
esses pontos de intensificação. Em todos os testes,
nota-se um incremento no sinal ao longo do tempo.
Percebe-se relação entre a emissão e os ciclos lunar e
solar, além de relação com a temperatura ambiente. A

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
técnica biofotônica mostra-se uma interessante
ferramenta de análise, em tempo real, da integralidade
do estado fisiológico de um organismo e sua relação
com parâmetros ambientais.
Biofotônica - Toxicologia - Germinação

T0822

ESTUDO DA SAZONALIDADE EM TESTES DE
GERMINAÇÃO DE TRITICUM AESTIVUM
POR
MEDIDAS DE EMISSÃO ESPONTÂNEA ULTRAFRACA
Rebeca Tombolato Garofalo (Bolsista IC CNPq), Thiago
Alexandre Moraes, Samili Ribeiro Ramos, Luciana de
Carvalho Martins, Marli de F. G. Hernandez (Coorientador) e Prof. Dr. Cristiano de Mello Gallep
(Orientador), Centro Superior de Educação Tecnológica
- CESET, UNICAMP
Diversos pesquisadores, em todo mundo, têm estudado
a emissão fotônica oriunda de organismos vivos, que
está relacionada com condições endógenas e
exógenas., tendo geralmente, origem em processos
relacionados com o metabolismo do organismo. O
trabalho apresenta os resultados obtidos de estudos de
possíveis métodos matemáticos para identificação de
pontos de inflexão das curvas do padrão de emissão
biofotônica, em testes de germinação com Triticum
aestivum, a fim de avançar no entendimento desses
padrões. Com base em dados biofotônicos coletados,
foram realizadas diversas regressões não lineares a
partir de diferentes funções, com a intenção de
compará-las. O método utilizado nos testes biofotônicos
é descrito em trabalhos anteriores (T.A, MORAES,
2008). Compreender os padrões de emissão
biofotônica
se
mostra
importante
para
o
aprofundamento do entendimento da técnica deste tipo
de emissão. Entendemos que esse método de análise
pode ser uma interessante ferramenta para
fundamentar diversos estudos, ampliando assim o
espectro de possibilidades da utilização da técnica
biofotônica também como ferramenta de análise
ecotoxicológica.
Biofotônica - Germinação - Tecnologia

T0823

TÉCNICA BIOFOTÔNICA COMO FERRAMENTA DE
ANÁLISE ECOTOXICOLÓGICA EM TESTES DE
GERMINAÇÃO EXPOSTOS AO CHORUME
Samili Ribeiro Ramos (Bolsista SAE/UNICAMP),
Luciana de Carvalaho Martins, Thiago Alexandre
Moraes, Rebeca Tombolato Garofalo e Prof. Dr.
Cristiano de Mello Gallep (Orientador), Centro Superior
de Educação Tecnológica - CESET, UNICAMP
A emissão ultra fraca de luz, emitida por todo
organismo vivo, composta por unidades conhecidas

como biofótons (fótons/[s/cm2]), está atrelada as
características fisiológicas do organismo e das
condições ambientais as quais ele é submetido, e tem
sido alvo de estudo em diversas áreas de pesquisa. O
trabalho apresenta resultados obtidos com o estudo da
emissão biofotônica durante a germinação de grãos de
Triticum aestivum, no interior de uma câmera escura,
acoplada a um sensor ultra-sensível a luz (PMT), em
meio estressado com diferentes concentrações de
chorume e paralelamente acompanhado com teste de
germinação em meio externo. Ambos foram feitos com
grãos de trigo dispostos para germinar em sua
respectiva concentração e posteriormente os dados de
contagem de emissão de fótons, taxa de germinação e
comprimento linear foram analisados. O uso da técnica
biofotônica mostra-se uma interessante ferramenta de
análise ecotoxicológica, em tempo real, da integralidade
do estado fisiológico de um organismo e sua relação
com parâmetros ambientais, sendo esta usada na
interpretação dos dados obtidos com os testes e que
contribuem para compreensão das análises obtidas
para identificar a concentração que não interfira na
germinação.
Biofônica - Germinação - Chorume

T0824

ABORDAGEM MATEMÁTICA PARA ESTUDO DOS
RITMOS E CORRELAÇÕES COM PARÂMETROS
AMBIENTAIS EM TESTES BIOFOTÔNICOS COM
TRITICUM AESTIVUM
Thiago Alexandre Moraes (Bolsista FAPESP), Rebeca
Tombolato Garofalo, Samili Ribeiro Ramos, Luciana de
Carvalho Martins, Marli de F. G. Hernandez (Coorientadora) e Prof. Dr. Cristiano de Mello Gallep
(Orientador), Centro Superior de Educação Tecnológica
- CESET, UNICAMP
A emissão de fótons por organismos vivos é observada
em todos os seres. Está relacionada com processos
metabólicos. É influenciada por fatores ambientais, bem
como pelas condições intrínsecas dos organismos. O
trabalho
apresenta
uma
possível
ferramenta
matemática de análise da periodicidade do padrão de
emissão biofotônica em testes de germinação com
Triticum aestivum, a fim de avaliar a viabilidade da
técnica biofotônica enquanto ferramenta de análise
ecotoxicológica. Com base nos dados biofotônicos
coletados, foi proposto um método matemático para
correlação entre os ritmos observados e parâmetros
ambientais. A partir destes dados, foram traçadas as
curvas médias (média local, 1000 pontos adjacentes),
que foram regredidas e, então, obtiveram-se as
abscissas dos pontos de inflexão dessa função
regredida. Os valores calculados foram plotados junto a
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parâmetros ambientais, buscando alguma correlação.
Será apresentado os melhores resultados encontrados.
O método utilizado é descritos em trabalhos anteriores
(T.A MORAES, 2008). Acreditamos que a abordagem
proposta pode ser interessante no sentido de se buscar
indicativas de correlação entre a emissão biofotônica e
parâmetros ambientais. É possível que essa correlação
tenha relação com as condições onde o organismo
indicador é exposto. Estudos futuros se fazem
necessário nesse sentido. A técnica biofotônica mostra
grande potencial como ferramenta de análise
ecotoxicológica.
Biofótons - Ecotoxicologia - Ritmos

T0825

AVALIAÇÃO DO RASTREAMENTO GPS NO
GEORREFERENCIAMENTO
APLICADO
COM
PDOPS DESFAVORÁVEIS
Fabio Antonio Dorigan (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Edison Roberto Poleti (Orientador), Centro Superior
de Educação Tecnológica - CESET, UNICAMP
O georreferenciamento de pontos sobre a superfície
terrestre é uma das tarefas que os agrimensores e
cartógrafos executam para a realização cartográfica
espacial. A necessidade da determinação geodésica,
relacionada ao Sistema Geodésico Brasileiro, em suas
elípses cartográficas torna-se indispensável às
aplicações de metodologias e utilização de
equipamentos adequados na determinação e transporte
de
coordenadas
UTM.
A
metodologia
do
posicionamento orbital, o emprego de receptores GPS
e a qualificação do profissional trouxeram enormes
avanços no transporte e determinação de pontos
georreferenciados. A necessidade de um prévio
“planejamento de missão” para a execução destes
serviços torna-se indispensável, uma vez que, toda
operação depende do segmento espacial constituído
pelos satélites e suas órbitas espaciais na transmissão
de
dados
(efemérides
transmitidas).
Neste
planejamento obtêm-se antecipadamente para o dia, os
condicionantes para o melhor período de rastreio, ou
seja, é apresentado disponibilidade dos satélites e o
DOP (Dilution of Precision) caracterizando os períodos
favoráveis e desfavoráveis para a execução das
observações. Rastreamentos nestes períodos e seus
correlacionamentos foram objetos de estudo.
GPS e PDOP - Georreferenciamento - Geodésia e cartografia

T0826

MODELAGEM DIGITAL APLICADA À CONSTRUÇÃO
CIVIL: UM ESTUDO DE CASO NO CAMPUS II DA
UNICAMP, LIMEIRA (SP)
Osvaldo Marconato Júnior (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Edison Roberto Poleti (Orientador), Centro
Superior de Educação Tecnológica - CESET,
UNICAMP
A Modelagem Digital é uma técnica baseada em
Sistema de Informação Geográfica (SIG), este sistema
é formado por bancos de dados georreferenciados que
nos permitem a integração de dados de sensoriamento
remoto, temáticos, cadastrais, tabulares e de
modelagem digital de terreno. A utilização dos modelos
digitais, pelas análises, possibilita o estudo de um
determinado fenômeno sem a necessidade de se
trabalhar diretamente no local onde o mesmo ocorre,
podendo ainda ser integrados com outros tipos de
dados geográficos objetivando o desenvolvimento de
diversas aplicações de geoprocessamento, tais como,
planejamento urbano e rural, análises de aptidão
agrícola, determinação de áreas de riscos, geração de
relatórios de impacto ambiental e outros. Pretendeu-se
neste trabalho, utilizando desta técnica, a construção
de um Modelo Digital do Campus II da UNICAMP em
Limeira (SP), relacionando aspectos físicos e
construtivos existentes, com objetivos de subsídiar o
planejamento de sua ocupação.
SIG - Georreferenciamento - Sensoriamento remoto

T0827

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO FÍSICO DE
ANTENAS IMPRESSAS
Marcus Grilo (Bolsista PIBIC/CNPq), Leonardo Lorenzo
Roger Bravo e Prof. Dr. Francisco José Arnold
(Orientador), Centro Superior de Educação Tecnológica
- CESET, UNICAMP
Antenas são dispositivos recebem ou transmitem ondas
eletromagnéticas. As antenas de microfita são
empregadas em aplicações tecnológicas em que
tamanho, peso, custo, desempenho, facilidade de
instalação e perfil aerodinâmico apresentam-se como
parâmetro
determinantes.
Estas
antenas,
desenvolvidas com tecnologia de circuito impresso, são
discretas, de construção simples e de baixo custo.
Grandes desvantagens operacionais de antenas de
microfita são sua baixa eficiência, baixa potência e
pequena largura de banda de freqüência. O presente
trabalho tem por objetivo estudar antenas de modo
geral para, posteriormente, focar na análise de antenas
impressas. Neste estudo, por meio de simulações
numéricas, serão comparadas e avaliadas as
características físicas mínimas dessas antenas com o
comportamento dos campos irradiados pelas mesmas.
Antenas - Microfita - Padrão de radiação
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T0828

SISTEMA DE MÚLTIPLA AQUISIÇÃO DE DADOS
PARA LABORATÓRIO DE ENSINO
Otávio Tavares dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq), Luiz
Henrique Bonani e Prof. Dr. Francisco José Arnold
(Orientador), Centro Superior de Educação Tecnológica
- CESET, UNICAMP
O Sistema de Multi-Aquisição Multiplexado (SMAM) é
um sistema capaz de adquirir dados provenientes de
diversos experimentos e promover análises dos
mesmos. Este sistema visa suprir as necessidades de
laboratórios de ensino, mas pode também ser
empregado para outras finalidades. O SMAM é
constituído por um módulo eletrônico conectado a um
computador. O módulo possui oito placas conversoras
de sinais analógicos para digital (CAD) e um circuito
digital implantado em CPLD. Cada placa CAD,
constituída pelo ADC0808, é provida de 8 entradas
analógicas. Há terminais de seleção dessas entradas.
O circuito do CPLD foi desenvolvido usando-se o
software Quartus II produzido pela Altera Co. O circuito
completo foi disponibilizado em 3 CPLDs do tipo
EPM7064SLC44-10 de 44 pinos. Um programa de
computador, escrito em linguagem C++, controla o
módulo eletrônico e promove a varredura das placas
CAD, de modo a selecionar, por técnicas de
multiplexação, um canal por vez. Os dados são
armazenados e enviados ao computador através de
sua porta paralela. No total é possível realizar, quase
simultaneamente, a leitura de até 64 canais. Os dados
armazenados são organizados em arquivos e
disponibilizados para programas gráficos ou de análise
de dados. O baixo custo e a possibilidade de empregar
computadores obsoletos representam uma vantagem
no uso deste sistema.
Ensino - Multiplexação - Porta paralela

T0829

CARACTERIZAÇÃO
DE
TRANSDUTORES
PIEZOELÉTRICOS
USANDO
AMPLIFICADOR
CLASSE D
Rubens Maria Costa Júnior (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Francisco José Arnold (Orientador), Centro
Superior de Educação Tecnológica - CESET,
UNICAMP
Os transdutores ultra-sônicos de potência elevada são
amplamente utilizados em processos industriais como
limpeza,
soldagem,
atomização,
esterelização,
homogenização,
entre
outros.
Amplificadores
eletrônicos adequados são usados para excitar estes
transdutores. Neste trabalho empregou-se um
amplificador classe D. Um sinal quadrado, na
freqüência de ressonância dos transdutores é gerado
por um circuito integrado e enviado a uma ponte de

MOSFETs que realiza a amplificação. Um filtro
apropriado incumbe-se de selecionar apenas a
freqüência fundamental que excita o transdutor. Foi
projetado um filtro LC para atender às necessidades de
excitação de um transdutor com ressonância próxima a
30 kHz. Usando-se o conhecido método da ressonância
pode-se investigar o comportamento elétrico dos
transdutores sob potências mais elevadas e, com isso,
definir algumas de suas características elétricas quando
submetidos a potências elevadas. Os resultados
permitem comparar os parâmetros físicos do transdutor
em situações de diferentes potências e fornecem
subsídios para o desenvolvimento de amplificadores
eletrônicos excitadores e transdutores.
Piezoelétrico - Transdutor - Amplificador

T0830

ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS
COMPUTACIONAIS VISANDO À SIMULAÇÃO DE
MAPAS MENTAIS CONCEBIDOS PELO MÉTODO
MORPH
Nicolas Lozano Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa.
Dra. Gisele Busichia Baioco (Orientadora), Centro
Superior de Educação Tecnológica - CESET,
UNICAMP
O método MORPH (Modelagem Orientada à
Representação do Pensamento Humano), concebido
por Zambon (2006), consiste de um processo de
aquisição de conhecimento, que utiliza estratégias de
mapeamento cognitivo, onde as variáveis se relacionam
em um espaço-tempo designado como plano
pragmático. No MORPH a aplicação da simulação
computacional é admitida como instrumento que visa
atribuir a modelos mentais, a capacidade de
representação
dinâmica
dos
padrões
de
relacionamento, intensidade e coordenação de objetos
mediados. Dessa maneira, ampliar a capacidade de
avaliação
de
tais
modelos,
atribuindo-lhes
características preditivas, nos mesmos padrões
imaginados por um agente, possibilita substancial
melhoria em um processo de apoio à decisão. O projeto
objetiva uma definição teórica de um modelo de
simulação baseado em sistemas dinâmicos para
resolução de problemas discretos, fundamentado em
um padrão de estruturação semântico. Esse sistema de
simulação computacional se baseia em uma
representação de objetos que se unem em uma
estrutura de causa e efeito.
Mapas mentais - Simulação computacional - Análise de sistemas

T0831

MEDIDA EXPERIMENTAL DA PERDA DE CARGA
EM VÁLVULAS ESFÉRICAS
Nelly da Silva Borba (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. José Geraldo Pena de Andrade (Orientador), Centro
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Superior de
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Tecnológica

-

CESET,

No escoamento de líquidos em condutos forçados
ocorre um fenômeno muito importante para os
problemas de engenharia, o qual é conhecido como
perda de energia. A perda de energia é uma função
complexa de diversos elementos, tais como a
rugosidade do conduto, a viscosidade e a densidade do
líquido, a velocidade do escoamento, o grau de
turbulência do movimento e o comprimento percorrido.
A perda de energia pode ser entendida como a energia
mecânica do líquido usada para vencer a resistência
criada pela viscosidade do líquido. O fluido em
escoamento experimenta vários regimes, nos quais a
avaliação da perda de energia fica concentrada no
conhecimento da distribuição de velocidade e, assim, a
tensão de cisalhamento atuante na área de contato
entre o fluido e a tubulação. Uma das maneiras de se
obter a equação da energia é aplicar a equação da
conservação da energia a um volume de controle do
fluido em escoamento. Essa perda de energia pode ser
dividida em localizada e distribuída. Utilizando uma
instalação experimental pode-se obter parâmetros que
auxiliam aos projetistas no dimensionamento hidráulico.
A partir da análise dos dados experimentais mostra-se
que a perda de carga distribuída está relacionada com
o fluido, tipo de material do conduto, com o diâmetro,
com o comprimento e com a vazão. Já a perda de
energia localizada depende do tipo alteração da
geometria do escoamento e do termo cinético do
escoamento.
Válvula esférica - Perda de energia - Perda de energia localizada

T0832

PROJETO, SIMULAÇÃO E MEDIÇÕES DE ANTENAS
DE MICROFITA
Alexandre de Paula Guimarães (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Prof. Dr. Leonardo Lorenzo Bravo Roger (Orientador),
Centro Superior de Educação Tecnológica - CESET,
UNICAMP
As antenas de microfita tornam-se cada vez mais
atraentes nas comunicações pois são leves, ocupam
pouco volume, podem ser integradas a outros circuitos
ou mesmo linhas de alimentação na mesma estrutura e
também têm perfil plano, podendo ser usadas em
veículos aeroespaciais sem influenciar a aerodinâmica,
além de outros benefícios. Nesta pesquisa foram
estudadas as características desse tipo de antena,
como estrutura física, formatos do elemento irradiador,
dielétrico e a sua permissividade relativa. E
desenvolvida a simulação em MATLAB levando-se em
conta o método dos momentos para análise do padrão
de irradiação, estrutura geométrica, Relação de Onda
Estacionária (ROE), para campos distantes e em uma
freqüência de operação de 2,4GHz, que é uma
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freqüência sem necessidade de autorização de uso
pela ANATEL. Com base nas simulações podem ser
projetados modelos reais com ótima previsão dos
resultados esperados.
Antenas - Antena de microfita - Miniaturização de antenas

T0833

DESENVOLVIMENTO
DE
SOFTWARES
EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO DE
CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS
ESPECIAIS
Aline Teles Cristalino (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Lubienska Cristina Lucas Jaquie Ribeiro
(Orientadora),
Centro
Superior
de
Educação
Tecnológica - CESET, UNICAMP
A informática, que atualmente é encontrada em
diferentes instituições de ensino, vem sendo uma
grande aliada no contexto pedagógico. A utilização de
softwares e jogos com características educacionais
vem crescendo gradativamente e obtendo resultados
significativos. Em um contexto pedagógico, os jogos
são usados para transmitir conhecimento, esperando
que o aluno assimile idéias e informações através da
diversão O presente trabalho visa o desenvolvimento
de jogos que possam auxiliar o profissional de ensino
na transferência de conhecimento. Espera-se que
essas ferramentas possam auxiliar tanto os educadores
de primeira a quarta série do ensino fundamental,
quanto os educadores de crianças portadoras de
necessidades
especiais,
na
transferência
do
conhecimento, da informação e do conteúdo teórico
praticado em sala de aula, facilitando assim o processo
de aprendizagem.
Softwares educacionais - Necessidades educacionais especiais Tecnologia

T0834

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA
AUXÍLIO
NA
EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
–
ENCICLOPÉDIA DIGITAL
Joel Paulo Bueno da Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Lubienska Cristina Lucas Jaquie Ribeiro
(Orientadora),
Centro
Superior
de
Educação
Tecnológica - CESET, UNICAMP
A implantação conjunta de um sistema que visa o
desenvolvimento psicossocial com ênfase em educação
ambiental, pode parecer pioneiro, porém é de extrema
importância para a convergência à melhoria da
qualidade de vida do individuo e do meio em que ele
está inserido. O presente projeto visa criar uma maneira
didática, simples e eficaz para crianças com
necessidades educacionais especiais e leigos,
estimulando e facilitando o entendimento sobre solo e
ar sobre o ponto de vista da educação ambiental e o
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mais importante, fazer com que esse individuo entenda
que pode, tem a capacidade e a obrigação de poder
modificá-lo, tanto para o bem geral como para si
próprio. A intenção desse trabalho é produzir um
material prático, didático, simples e de fácil acesso, pois
todos tem o direito de entender tanto socialmente como
cientificamente os problemas que podemos enfrentar
caso não nos preocupemos com a preservação dos
nossos recursos naturais.
Educação ambiental - Recursos áudio-visuais - Cr-Rom

T0835

ENCICLOPÉDIA DIGITAL PARA AUXILIAR EM
PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Juliana de Almeida (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Lubienska Cristina Lucas Jaquie Ribeiro (Orientadora),
Centro Superior de Educação Tecnológica - CESET,
UNICAMP
A degradação do meio ambiente, o risco de
esgotamento dos recursos naturais e os problemas
sócio-ambientais são grandes questões enfrentadas
pela humanidade. A educação ambiental surgiu com a
finalidade de formar cidadãos conscientes frente a
realidade do meio ambiente, através do conhecimento
específico sobre os temas ambientais, criando assim
uma mudança de comportamento e um caráter crítico
diante suas atitudes para a construção de um futuro
sustentável. É neste contexto que o presente trabalho
proporciona
aos educadores ambientais uma
ferramenta de auxílio, a enciclopédia digital, e ao aluno
do ensino fundamental o conhecimento mais
aprofundado em relação à dois grandes temas
ambientais: a água e resíduos sólidos (lixo), sendo
apresentado em linguagem simples e objetiva,
constituido de animações criadas no programa
AdobeTM FlashTM e atividades práticas de
sensibilização. Para a obtenção dos resultados deste
trabalho, as aulas foram ministradas no Projeto de
Extensão Ecoedu Ambiental da Universidade Estadual
de Campinas – UNICAMP, onde os alunos obtiveram
um
desenvolvimento
significativo
das
suas
competências em relação as soluções dos problemas
ambientais.
Educação ambiental - Enciclopédia digital - Aprendizagem

T0836

ANÁLISE DE DESEMPENHO DE REDES ÓPTICAS
DE PACOTES/RAJADAS USANDO TOPOLOGIAS
EM MALHA OTIMIZADAS
Thiago
Diniz
Sotero
de
Menezes
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Luiz Henrique Bonani do
Nascimento (Orientador), Centro Superior de Educação
Tecnológica - CESET, UNICAMP

Este trabalho analisou o desempenho de redes ópticas
de pacotes sob condições de roteamento por deflexão,
usando topologias em malha otimizadas através do
menor número médio de hops. Recentes trabalhos na
área, que enfocam a obtenção dessas topologias dão
conta de que seu uso apresenta um ganho em
desempenho pelo menos para as topologias
unidirecionais com 16 nós, tendo sido comparadas com
a bem conhecida topologia Manhattan Street com 16
nós. Assim, realizou-se uma análise mais extensa, com
o auxílio do simulador de redes NS-2, usando outros
números de nós, topologias bidirecionais tradicionais e
otimizadas, bem como os parâmetros mais comuns
para a análise e desempenho de redes. Como
resultado, obteve-se gráficos de linha contendo
informações relevantes em termos de fração de perda
de pacotes pela carga na rede. Pela observação dos
mesmos foi possível ter uma noção mais geral do
comportamento dessas topologias bidirecionais quando
usadas em redes ópticas. Concluiu-se com o estudo,
que de fato o desempenho das redes de malha
otimizadas estudadas é superior ao das redes em
malha tipo Manhattan Street, sendo mais acentuada
essa diferença para poucos nós à medida que se
aumenta o tamanho do buffer de saída.
Redes ópticas - Comutação de pacotes/rajadas - Roteamento por
deflexão

T0837

CONTRIBUIÇÃO
PARA
CONSCIENTIZAR
OS
GERADORES DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL SOBRE A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM
NA REGIÃO DE LIMEIRA
Cristina Masue de Araujo Michida (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Luiza Andréia Gachet
Barbosa (Orientadora), Centro Superior de Educação
Tecnológica - CESET, UNICAMP
Os resíduos da construção civil (RCCs), oriundos das
diversas atividades do setor, podem representar
problemas sócio-ambientais quando dispostos em
locais inadequados. De acordo com dados obtidos e
analisados durante a realização desta pesquisa, um
número significativo de pessoas desconhece os locais
apropriados para depósito dos RCCs. Para amenizar
este problema, sugere-se a coleta seletiva e a
reciclagem. A coleta seletiva além de contribuir com o
meio ambiente, atua como importante fator, pois o
material separado pode servir como matéria-prima para
a produção de materiais de construção. Por meio da
reciclagem é possível a redução da poluição, da
extração de matérias-primas e do consumo de energia
para extração destas, da quantidade de resíduos, dos
números de aterros sanitários, das disposições de
entulho em áreas irregulares, e conseqüentemente temse uma melhoria na qualidade de vida. Esta pesquisa
de Iniciação Cientifica visa contribuir para a
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conscientização dos geradores de RCCs da região de
Limeira sobre a importância da reciclagem.
Reciclagem - Materiais - Construção civil

T0838

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE CONCRETOS
AUTO-ADENSÁVEIS, PRODUZIDOS COM FINOS
RESULTANTES
DO
BENEFICIAMENTO
DO
MÁRMORE E/OU GRANITO NA REGIÃO DE LIMEIRA
Márcio da Silva Soares e Profa. Dra. Luiza Andréia
Gachet Barbosa (Orientadora), Centro Superior de
Educação Tecnológica - CESET, UNICAMP
Nos últimos anos, o assunto conservação do meio
ambiente e desenvolvimento sustentável tem sido
gerador de grandes debates. A indústria da construção
civil como grande geradora de resíduos poluentes não
pode estar de fora deste processo. Embora o
desenvolvimento e o crescimento sejam fatores
importantes e necessários à sociedade, deve-se
salientar o grande impacto ambiental resultante em
vários processos da construção civil. Assim, este
trabalho, levando em consideração a necessidade de
se acompanhar a constante evolução das técnicas e
conservar o meio ambiente, tem como proposta
pesquisar a resistência à compressão de concretos
auto-adensáveis produzidos a partir de finos obtidos do
processo de beneficiamento do mármore e do granito
na região de Limeira.
Concreto auto-adensável - Pó de mármore e granito - Resíduos da
construção civil

T0839

CONTRIBUIÇÃO AOS ESTUDOS DO EMPREGO DE
ISOLADORES ELÉTRICOS DE PORCELANA EM
CONCRETOS
EM
SUBSTITUIÇÃO
AOS
AGREGADOS NATURAIS
Rafael Bueno da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Luiza Andréia Gachet Barbosa (Orientadora),
Centro Superior de Educação Tecnológica - CESET,
UNICAMP
A energia elétrica é indispensável para a vida atual no
planeta, sem ela o mundo não seria o mesmo. Porém
essa indústria gera anualmente toneladas de um rejeito
de porcelana utilizado como isolador da eletricidade nos
postes de transmissão. Neste trabalho, foi verificada a
resistência dessa porcelana reciclada para a produção
do
concreto,
substituindo
os
materiais
convencionalmente empregados na construção civil e
promovendo a correção dos problemas ambientais
gerados pela disposição indiscriminada dos isoladores
elétricos de porcelana em áreas inadequadas. Desta
forma, foram trituradas e separadas três amostras da
porcelana para caracterização. Foram determinadas a
dimensão máxima característica, módulo de finura,
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massa específica (por frasco de Chapman) e massa
unitária. Também foram moldados corpos-de-prova
cilíndricos de 10x20, com os traços padrões de
concreto e também traços com diferentes adições de
porcelana reciclada em substituição ao agregado
natural. Para verificar as características do concreto
fresco foram realizados ensaios de abatimento (Slumptest) e do concreto endurecido ensaios de resistência à
compressão simples, diametral e resistência à tração
na flexão. A substituição dos agregados naturais por
isoladores elétricos de porcelana reciclados apresenta
excelentes resultados tanto na área tecnológica como
ambiental.
Isolador elétrico - Resíduo de porcelana - Concreto

T0840

USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL DE SÃO CARLOS: ANÁLISE
DO DESEMPENHO DOS MATERIAIS RECICLADOS
COM OS CONVENCIONAIS (AGREGADOS E
BLOCOS)
Victor José dos Santos Baldan (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa.
Dra.
Luiza
Andréia
Gachet
Barbosa
(Orientadora),
Centro
Superior
de
Educação
Tecnológica - CESET, UNICAMP
A Construção Sustentável está baseada na prevenção
e redução dos resíduos de construção civil pelo
desenvolvimento de tecnologias limpas no uso dos
materiais reutilizáveis ou recicláveis. Este trabalho
apresenta todo o processo de produção dos artefatos
reciclados de cimento, produzidos pela Usina de
Reciclagem de Resíduos de Construção Civil e Fábrica
de Artefatos Reciclados de Cimento, da cidade de São
Carlos/SP, que utiliza 100% da mão-de-obra de
reeducandos (presidiários). Além de apresentar a
caracterização dos materiais utilizados para a produção
destes artefatos, comparando os agregados reciclados
com os naturais, o trabalho também apresenta o
resultado do ensaio à compressão simples das peças
produzidas com material reciclado por esta
Usina/Fábrica. Foram realizadas visitas técnicas,
entrevistas e coleta de material para análise, além dos
ensaios à compressão simples, desenvolvidos no
Laboratório de materiais do CESET/UNICAMP. Os
dados obtidos demonstram que as peças produzidas
com agregados reciclados, apresentam bons resultados
quando submetidos à compressão. A produção destes
materiais é destinada para a construção de habitações
populares, pela Prefeitura local. Por isso, sugere-se que
investimentos podem ser realizados investimentos
nesta área.
Materiais reciclados - Agregados e blocos - Materiais de construção

T0841
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DETECÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE OLHOS EM
IMAGENS DIGITAIS DE FACES BASEADA NA
ANÁLISE DE MAPA DE VALES E NO USO DE
MODELO ARTÍSTICO DA FACE HUMANA
Jennifer Chuin Lee (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Marco Antonio Garcia de Carvalho (Orientador), Centro
Superior de Educação Tecnológica - CESET,
UNICAMP
Detecção de olhos em imagens digitais é uma etapa
importante em aplicações de reconhecimento de face.
Essa tarefa normalmente envolve duas partes: a
detecção e a localização dos olhos. Este trabalho
pretende detectar olhos e sua localização em imagens
digitais de faces utilizando morfologia matemática e um
modelo artístico de faces humanas. Um método
bastante utilizado na detecção de olhos é a obtenção
do mapa de vales. O mapa de vales é o resultado de
operações morfológicas de abertura e fechamento, que
dependem da erosão e dilatação da imagem a ser
analisada. A análise e processamento do mapa de
vales contribuirão, conjuntamente com um modelo de
face, para a localização dos olhos ou outros elementos
de uma face. É utilizado um modelo de faces gerado
por um modelo padrão artístico de faces humanas que
indica a proporção entre os elementos pertencentes a
uma face (olhos, sobrancelhas, nariz etc.); as
informações geométricas presentes no modelo
possibilitam a detecção da posição dos olhos na
imagem. Serão utilizadas as imagens de um banco de
dados público de faces para fazer as simulações da
detecção e localização dos olhos. Outras aplicações
têm contribuído para o desenvolvimento desta área, tais
como o reconhecimento da íris e também o
acionamento de comandos via movimento dos olhos.
Detecção de olhos - Mapa de vales - Morfologia matemática

T0842

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GENE E CONDUÇÃO
DE DINÂMICAS DE APRENDIZADO
Henrique da Mota Silveira e Prof. Dr. Marcos Augusto
Francisco Borges (Orientador), Centro Superior de
Educação Tecnológica - CESET, UNICAMP
Os jogos educativos digitais são elaborados para
divertir os alunos e potencializar a aprendizagem de
conceitos, conteúdos e habilidades. Agregando-os a
idéia de redes sociais, eles podem ter um papel de
suma importância, apoiando a união das pessoas em
um único fazer comunitário. No entanto não é fácil
encontrar ferramentas que incorporam o aprendizado
colaborativo junto ao princípio de redes sociais. Surge
então a proposta de união das duas idéias
desenvolvendo-se a Comunidade do sistema Gene de
apoio ao aprendizado a genética para o ensino médio.
Este projeto contempla o prosseguimento dos estudos
da ferramenta Gene visando a criação de um ambiente

interativo a fim de obter-se a realização de aprendizado
colaborativo e construcionista. A Comunidade, proposta
no projeto, realiza a interatividade a partir de
relacionamentos entre usuários, proporcionando o
aprendizado e a evolução do jogo. O projeto viabiliza
seu uso livre através da Internet, sem a necessidade de
instalação, além de uma arquitetura que viabiliza sua
internacionalização (hoje disponível nas línguas
Espanhola, Inglesa e Portuguesa ), contribuindo para a
difusão do conhecimento e uso do Gene como uma
ferramenta de apoio ao aprendizado de genética.
Genética - Aprendizado - Comunidade

T0843

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GENE E CONDUÇÃO
DE DINÂMICAS DE APRENDIZADO
Leandro de Almeida Morelato (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Prof. Dr. Marcos Augusto Francisco Borges
(Orientador), Centro Superior de Educação Tecnológica
- CESET, UNICAMP
O projeto do sistema Gene visa estudar o processo de
design e desenvolvimento de um software multimídia de
apoio ao aprendizado de conteúdos de biologia
(Genética) do ensino médio. A primeira versão do
sistema Gene foi concluída no ano de 1999 e
demonstrou capacidade de apoiar seus usuários no
entendimento dos conceitos de genética. Este projeto
contemplou a reconstrução do sistema Gene
explorando tecnologias mais modernas, melhorias em
seus recursos multimídia e a condução de dinâmicas
com a nova versão do sistema. Com a atualização do
software, foi construído um sistema com uma melhor
interface, de forma a despertar o interesse dos futuros
aprendizes que o usarão. Foram conduzidas dinâmicas
que avaliaram a adequação do uso do sistema para o
aprendizado construtivista de conceitos de genética e
que indicaram pontos de possíveis melhorias.
Informática e educação - Genética - Jogos

T0844

ESTUDO COMPARATIVO DE CONJUNTOS PARA
APRENDIZADO DE ROBÓTICA NO USO PARA O
PROCESSO DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA
E CONSTRUTIVISTA
Ramiz Augusto de Oliveira Nascimento (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Marcos Augusto Francisco
Borges (Orientador), Centro Superior de Educação
Tecnológica - CESET, UNICAMP
Este projeto contempla o estudo e avaliação de
diversos conjuntos educativos para o aprendizado de
robótica, e a condução de dinâmicas com eles. No
primeiro semestre da iniciação científica um foi
implementado um projeto que consistia em um carro
que através de um sensor de luz identifica o local de
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parada, recolhe um objeto do chão e então segue sua
trajetória até um novo local de parada. O aluno,
concomitantemente, montou uma placa GoGo Board.
Além disso, o aluno acompanhou projetos da
disciplina Tópicos Avançados em Arquitetura de
Computadores conduzidos por alunos tendo a GoGo
Board como base. Por fim, o aluno interagiu com
outros conjuntos de robótica educacional, de forma a
desenvolver uma comparação entre o uso da GoGo
Board e desses outros conjuntos.
No segundo
semestre foi preparada uma dinâmica para avaliar a
efetividade do uso da GoGo Board. A dinâmica será
conduzida nos últimos meses do projeto e almeja
mapear pontos positivos e negativos do uso da
robótica, em especial daquela baseada em GoGo
Board, como ferramenta para a aprendizagem de
conteúdos em um curso superior.
Aprendizado - Robótica - Construtivismo

T0845

MONITORAMENTO
DA
FORMAÇÃO
DE
TRIHALOMETANOS EM ÁGUA BRUTA, TRATADA E
DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO
DE
ÁGUA
CAPIM
FINOPIRACICABA-SP VIA EXTRAÇÃO POR HEADSPACE
ESTÁTICO E ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA
GASOSA (HS-GC)”
Débora Helena Hussar (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Maria Aparecida Carvalho de Medeiros
(Orientadora),
Centro
Superior
de
Educação
Tecnológica - CESET, UNICAMP
Os trihalometanos (THMs) são produtos resultantes da
reação química do cloro livre e a matéria orgânica
natural (MON), ácidos húmicos e ácidos fúlvicos
(precursores). Os estudos relatam a formação de THMs
como uma função da concentração do precursor, tempo
de contato, dose de cloro e pH, em Estações de
Tratamento de Água (ETAs). Neste
trabalho foi
realizado o monitoramento dos THMs nas amostras de
água da ETA Capim Fino de Piracicaba-SP. Os
métodos de extração liquido-liquido e em headspace,
com análise via cromatografia gasosa, com o detector
de captura de elétrons (ECD) permitiram a
determinação
dos
quatro
THMs
(clorofórmio,
bromodiclorometano,
dibromoclorometano
e
bromofórmio). O estudo analisou a influência dos
parâmetros pH e dosagem de cloro resídua na ETA. O
cromatograma de injeção do padrão de THM’s
apresentou os quatro picos dos THMs, permitindo a
obtenção das calibrações, sendo que nas amostras
analisadas o clorofórmio foi o que apresentou a maior
concentração, com ca. 85% do valor de concentração
total de THMs. Dos resultados das análises
cromatografias tem-se que todos os pontos coletados
apresentaram valores dentro do máximo permitido pela
Portaria 518 do Ministério da Saúde para os THMs
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totais (menor do que 100 microgramas por litro para
osTHMs totais).
Trihalometanos - Tratamento de água - Cromatografia gasosa

T0846

CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NA ETA CAPIM
FINO–PIRACICABA–SP: ENSAIOS DE APLICAÇÃO
DO LODO
NA FABRICAÇÃO DE MATERIAIS
CERÂMICOS
Renato Yamamoto (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa.
Dra. Maria Aparecida Carvalho de Medeiros
(Orientadora),
Centro
Superior
de
Educação
Tecnológica - CESET, UNICAMP
As Estações de Tratamento de Água (ETAs) realizam o
tratamento da água bruta captada de mananciais que
estão atualmente com a qualidade comprometidas. As
ETAs convencionais removem os resíduos sólidos da
água por meio da coagulação e floculação, utilizando os
coagulantes químicos.
As etapas de tratamento
decantação e filtração geram lodos respectivamente
nos decantadores e filtros. Na maioria das ETAs estes
lodos são despejados diretamente nos rios. Neste
contexto, os objetivos do presente trabalho foram a
caracterização e quantificação dos lodos gerados na
ETA Capim Fino–Piracicaba–SP e ensaios de aplicação
do lodo na fabricação de Materiais de Construção.
Dos resultados de monitoramento da ETA Capim Fino
por meio de análises físico-químicas das amostras de
águas, observou-se que a ETA remove de forma eficaz
a turbidez e cor da água, utilizando os coagulantes
cloreto férrico e policloreto de alumínio (PAC),
atendendo aos parâmetros da Portaria 518 de
qualidade da água potável. Os ensaios de Jart-Test de
floculação com PAC permitiram encontrar dosagens
otimizadas para o coagulante PAC. Os corpos-de-prova
de argamassa, substituindo de 5 a 10% da areia por
lodo da ETA Capim Fino apresentaram valores de
resistência à compressão que evidenciaram a
possibilidade de aplicações na Construção Civil.
Lodo de eta - Materiais cerâmicos - Caracterização

T0847

PLANO DE GESTÃO DOS RESÍDUOS QUÍMICOS DE
UNIVERSIDADE – LABORATÓRIOS DE ENSINO E
PESQUISA DO CESET- UNICAMP
Sabrina Rodrigues da Cruz (Bolsista PIBIC/CNPq),
Anjaina F. de Albuquerque, Josiane Aparecida de S.
Vendemiatti e Profa. Dra. Maria Aparecida Carvalho de
Medeiros (Orientadora), Centro Superior de Educação
Tecnológica - CESET, UNICAMP
A geração de resíduos químicos de universidades
possui uma complexa caracterização devido às
atividades de Ensino e Pesquisa, ainda que em
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quantidade menor do que as indústrias. Apesar de
ainda não haver uma legislação específica para os
resíduos de universidades, tem-se adotado as mesmas
legislações para os demais setores. Neste contexto, o
objetivo deste trabalho foi contribuir para o
desenvolvimento e implantação de um plano de
gerenciamento de resíduos químicos dos laboratórios
de ensino e pesquisa da Unidade CESET, efetuando-se
o levantamento dos resíduos gerados nos laboratórios,
obtendo-se a quantificação destes por meio de
planilhas e também a classificação destes. Também foi
iniciada a implantação de metodologias de tratamento,
visando à minimização destes resíduos, a recuperação
e a disposição final. De acordo com os levantamentos
dos resíduos, observou-se que há laboratórios com
maior potencial gerador de resíduos químicos devido as
atividades mais intensas de aulas e de pesquisas, este
é o caso dos Laboratórios Físico-Químico e o LEAL
(Laboratório de Ecotoxicologia Aquática e Limnologia).
As quantificações do passivo já foram realizada, dentro
do Programa de Gestão dos Resíduos da UNICAMP,
sendo que o estado atual é o de caracterização do ativo
e as possíveis alternativas de tratamento e
minimização.
Resíduos químicos - Universidade - Gestão

T0848

SIMULAÇÃO DOS EFEITOS DA POLUIÇÃO
Fábio Rosini Lago (Bolsista PIBIC/CNPq e IC CNPq) e
Profa. Dra. Marli de Freitas Gomes Hernandez
(Orientadora),
Centro
Superior
de
Educação
Tecnológica - CESET, UNICAMP
O presente projeto teve como objetivo dar continuidade
aos trabalhos de simulação do efeito da radiação
eletromagnética na cabeça humana. Utilizou-se a priori,
cálculos feito em um domínio 2D, porém viu-se a
necessidade de migrar o trabalho para um ambiente
3D, mais próximo da realidade. Para que isso fosse
possível, houve a necessidade de implementar uma
nova malha-base para os cálculos de SAR (Specific
Absorption Rate) em cada ponto da cabeça humana
determinados por esta malha. O desenvolvimento do
projeto até o presente momento consistiu em gerar uma
malha baseada em cálculos FDTD (diferenças finitas no
tempo), agora em 3D, para tornar o projeto ainda mais
próximo da realidade. Os cálculos foram feitos a
partirdos cálculos 2D anteriormente executados,
fazendo as alterações necessárias para validar a forma
3D. À partir da geração da malha, é possível calcular os
valores de SAR em cada ponto da cabeça humana,
distribuída pela malha, em diversas situações e
ambientes.
Poluição eletromagnética - SAR - FDTD

T0849

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS PARA A
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NUMÉRICOS EM
LINGUAGEM VHDL, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO
EM FPGA
Gustavo da Silva Souza Filho (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Marli de Freitas Gomes Hernandez
(Orientadora),
Centro
Superior
de
Educação
Tecnológica - CESET, UNICAMP
Desde o advento do computador, a solução dos
modelos matemáticos tornou-se mais fácil, entretanto a
implementação de métodos diretos de solução, ou seja,
a solução se da por um numero de operações finitas,
em muitos casos não é viável, assim toma-se a mão de
métodos indiretos de resolução, onde a solução é
encontrada por um numero infinito de operações. A
cada operação realizada, a solução encontrada será
cada vez mais próxima a solução real, assim quanto
maior a precisão desejada, maior será o numero de
interações realizadas. Por isso, para resultados
precisos, são necessárias varias interações tornando o
processo
muitas
vezes
lento,
mesmo
que
computacionalmente. E é desta maneira que o objetivo
principal deste projeto é desenvolver programas que
apliquem os métodos matemáticos de maneira que
estes sejam tanto eficazes, com algoritmos que
retornem soluções significativamente próximas à
soluções reais, com o menor numero de interações
possíveis, como voltados as necessidades do mercado
atual, com a utilização da linguagem VHDL, que por
sua vez é aplicada a programação de chips FPGA,
tecnologia cada vez mais usada no mercado atual.
Neste projeto daremos maior atenção ao mercado de
telecomunicações e suas tecnologias, assim assuntos
como FFT e aritmética computacional são tratados com
maior atenção.
VHDL - Problemas numéricos - Matemática computacional

T0850

TRATAMENTO DE CHORUME DE ATERRO
SANITÁRIO ATRAVÉS DE PROCESSO FOTOELETROQUÍMICO ASSOCIADO À BIOREATORES
COM MEMBRANAS
Euro Brunozi Júnior (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Peterson Bueno de Moraes (Orientador), Centro
Superior de Educação Tecnológica - CESET,
UNICAMP
O chorume gerado nos processos de degradação do
lixo doméstico em aterro sanitários é um líquido que
apresenta
características
de
alta
carga
de
contaminantes orgânicos e inorgânicos. Sendo assim,
representa uma fonte de poluição significativa, seja em
grandes centros ou pequenos aglomerados urbanos.
Este trabalho objetivou estudar o tratamento do
chorume através do processo fotoeletroquímico,
composto por anodo DSA, catodo de titânio e uma
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lâmpada UV de alta pressão de vapor de mercúrio. Foi
aplicado o tratamento por 60 minutos a 250 L h-1 sendo
que se utilizou a luz UV nos 5 min finais. Foram
coletadas amostras em intervalos periódicos para
análise e monitorou-se a absorbância, STD, pH,
condutividade, amônia, DQO e DBO. Quando aplicado
o processo eletrolítico ao chorume, foram observadas
reduções de 10% em STD, 37% na DBO e 61% de
amônia em 30 min de tratamento, valores que
permaneceram aproximadamente constantes até 60
min. A energia gasta em um tempo de 30 min foi de
4,06 KWh/m3. As varreduras na faixa do UV-VIS
demonstraram que houve redução da absorbância e
não houve formação de subprodutos durante o
tratamento. A aplicação da radiação UV não contribuiu
significativamente para o tratamento. Portanto, o
processo eletrolítico mostra-se como potencial
alternativa para tratar este tipo de efluente; entretanto,
mais estudos estão sendo realizados.
Chorume de aterro sanitário - Bioreator com membrana MBR Processo eletrolítico

T0851

TRATAMENTO DE VINHAÇA ATRAVÉS DE
PROCESSOS ELETROLÍTICO, FOTOLÍTICO E
BIOREATORES COM MEMBRANAS COMBINADOS
Izabela Freire Teodoro (Bolsista PIBIC/CNPq), Rafael
B. Souza e Prof. Dr. Peterson Bueno de Moraes
(Orientador), Centro Superior de Educação Tecnológica
- CESET, UNICAMP
A vinhaça é um resíduo líquido proveniente do
processamento da produção de açúcar e álcool,
possuindo elevados valores de carga orgânica, alta
concentração de sais e potencial poluidor. Este trabalho
objetivou estudar o tratamento da vinhaça através do
processo fotoeletroquímico, composto por um anodo
DSA, catodo de aço-inoxidável e uma lâmpada UV de
alta pressão de vapor de mercúrio. Foi aplicado o
tratamento por 65 minutos a 250 L h-1 sendo que se
utilizou a luz UV nos 5 min finais. Foram coletadas
amostras em intervalos periódicos para análise e
monitorou-se a absorbância, STD, pH, condutividade,
DQO e DBO. Quando aplicado o processo eletrolítico à
vinhaça coletada em Abril/2009, foram observadas
reduções de 27,2% na DQO e 11,2% no teor de STD
em 5 min de tratamento, valores que permaneceram
constantes até 60min. Nestas condições, o gasto
energético foi de 0,40 KWh/m3. A aplicação de fotólise
por 5 min após 60 min de eletrólise, não promoveu
redução adicional dos parâmetros medidos. A DBO
sofreu redução de 30% em 60 min, ratificando a
eficácia do método. Varreduras na faixa do UV-VIS
demonstraram que não houve a formação de
subprodutos durante o tratamento. Portanto, o processo
eletrolítico mostra-se como potencial alternativa para
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tratar este tipo de efluente; entretanto, mais estudos
estão sendo realizados.
Efluente sucro-álcooleiro - Degradação de vinhaça - Processo
eletrolítico e fotoquímico

T0852

TRATAMENTO
FOTO-ELETROQUÍMICO
DO
EFLUENTE DE UMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
Renata Viviane Bastos (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Peterson Bueno de Moraes (Orientador), Centro
Superior de Educação Tecnológica - CESET,
UNICAMP
Efluentes de indústria farmacêuticas possuem baixa
biodegradabilidade, devido às características dos
compostos, limitando a eficácia dos processos
biológicos convencionais. Assim, torna-se importante o
desenvolvimento de novas tecnologias. Neste trabalho
estudou-se o tratamento de um efluente de indústria
farmacêutica através do processo fotoeletroquímico,
composto por um anodo DSA, catodo de aço-inoxidável
e uma lâmpada UV de alta pressão de vapor de
mercúrio. Foi aplicado o tratamento por 65 minutos a
250 L h-1 sendo que se utilizou a luz UV nos 5 min
finais. Foram coletadas amostras em intervalos
periódicos para análise e monitorou-se a absorbância,
STD, pH, condutividade, DQO, DBO e turbidez. Quando
aplicado o processo eletrolítico ao efluente coletado em
Abril/2009, foram observadas reduções de 24,3% na
DQO em 5 min de tratamento, valores que
permaneceram constantes até 60 min. Nestas
condições, o gasto energético foi de 0,26 KWh/m3. A
aplicação de fotólise por 5 min após 60 min de eletrólise
promoveu redução significativa apenas da absorbância.
A DBO sofreu redução de 17% e a turbidez de 49% em
65 min, demonstrando a eficiência do tratamento.
Portanto, o processo eletrolítico mostra-se uma
alternativa promissora para tratar este tipo de efluente;
entretanto, mais pesquisas estão sendo realizadas.
Efluente farmacêutico - Tratamento fotoeletroquímico - Degradação
de fármacos

T0853

ESTUDO DA VIABILIDADE DE WIMAX EM UMA
REDE DE ACESSO IPTV
Adriana Pereira do Nascimento (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Prof. Dr. Rangel Arthur (Orientador), Centro Superior
de Educação Tecnológica - CESET, UNICAMP
A televisão é um dos meios de comunicação mais
difundidos no mundo e a convergência de sua evolução
com a da internet, a partir do advento da televisão
digital, permitiu o surgimento de novas tecnologias.
Entre elas, a IPTV (Internet Protocol Television) que é
resumidamente a transmissão de conteúdo triple-play
de alta definição através do protocolo IP com técnicas
que garantem uma relação interativa e personalizada
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com o usuário. O objetivo desse estudo foi analisar a
viabilidade dessa tecnologia com a tecnologia sem fio
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave
Access), para acesso na chamada última milha. O
WiMAX é baseado em um padrão aberto e com foco
em
interoperabilidade,
contemplando
modelos
avançados de transmissão, arquitetura e interfaces
flexíveis. Foram feitas as simulações das duas
tecnologias através do Network Simulator, um
simulador open source com grande suporte à pesquisa,
com os códigos de simulação escritos em linguagem
OTCL (Object-oriented Tool Command Language). Os
parâmetros utilizados para análise foram capacidade de
transmissão, número de canais, qualidade de serviço e
taxa de erro de bit. A partir dos resultados encontrados,
pôde-se concluir que o sistema proposto é viável, e
pode permitir acesso com taxa efetiva suficiente e ainda
com um baixo custo. Com isso, a televisão digital
poderá chegar mais rapidamente em áreas rurais ou de
relevo complicado onde os meios cabeados não
chegam.
IPTV - WiMAX - TV digital

T0855

MONTAGEM DE UM APARATO EXPERIMENTAL
PARA
MEDIDAS
DE
CAPACITÂNCIA
EM
CAPACITORES DE CARBONO AMORFO
Phillip Palazzo Batista (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Térsio Guilherme de Souza Cruz (Orientador),
Centro Superior de Educação Tecnológica - CESET,
UNICAMP
Dentre os elementos químicos, o carbono destaca-se
pelas inúmeras possibilidades de formação de
compostos com estruturas distintas, cujas propriedades
(físicas, químicas, mecânicas, elétricas, etc) podem
variar muito de uma estrutura para outra. Por tudo isso,
o carbono é motivo de muito interesse atualmente, seja
do ponto de vista acadêmico ou do tecnológico. O
objetivo central deste projeto consiste na montagem de
um aparato experimental para medidas de capacitância
em capacitores de filmes finos de carbono amorfo (aC:H).
Filmes finos - Carbono amorfo - Capacitância

T0854

DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA PARA
INJEÇÃO DE FALHAS DE SOFTWARE – J-SWFIT
Bruno Pacheco Sanches (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Regina Lúcia de Oliveira Moraes
(Orientadora),
Centro
Superior
de
Educação
Tecnológica - CESET, UNICAMP
Atualmente, a tendência da indústria de software é
desenvolver
produtos
utilizando
componentes
padronizados disponíveis no mercado (Off-The-Shelf OTS). Porém, isto dificulta a integração dos diversos
componentes que irão interoperar entre si e aumenta a
complexidade do produto final. A injeção de falhas é
uma técnica amplamente aceita para avaliar
mecanismos de tolerância a falhas e estimar o impacto
das falhas em sistemas de computadores. Neste
trabalho, a técnica genérica G-SWFIT, de injeção de
falhas, é estendida para a linguagem de programação
Java, criando a técnica J-SWFIT. Primeiramente é feita
uma análise de falhas reais de software para definir
quais operadores de falhas conhecidos serão mantidos
e para identificar novos operadores particulares às
linguagens orientadas a objetos. A identificação das
localizações adequadas à emulação do tipo de falha
pretendido é feita sem a posse do código fonte. Isto é
possível porque a busca de padrões é feita nos
bytecodes gerados por um compilador Java. Ao final,
pretende-se obter uma extensão da classificação de
falhas, um complemento do conjunto dos operadores
existentes e o desenvolvimento de uma ferramenta que
automatize a emulação destas falhas através dos
operadores.
Injeção de falhas - Validação de software - Ferramenta de teste

T0856

DESENVOLVIMENTO
DE
UM
SISTEMA
DE
GERÊNCIA PARA UM DISPOSITIVO MULTIMÍDIA
SEM FIO
Bruno Almeida Damasceno (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Varese Salvador Timoteo (Orientador), Centro
Superior de Educação Tecnológica - CESET,
UNICAMP
Este trabalho consiste em arquitetar um sistema de
gerência para um dispositivo multimídia que recebe
informações de diversos tipos (audio, vídeo, voz,
dados) através de um canal de banda larga
(tipicamente uma infovia metropolitana) e separa o
tráfego para os equipamentos adequados (receivers,
TVs, telefones, PCs) através de uma interface aérea. O
sistema deve contar com três áreas fundamentais de
gerência: performance, falhas e configuração. Cada
uma destas áreas vai monitorar tanto a interface
terrestre com a infovia, quanto os canais de
comunicação sem fio que ligam o dispositivo multimídia
e os equipamentos residenciais. O projeto envolve
protocolos de comunicação e gerência de redes.
Gerência de redes - Protocolos de comunicação - Engenharia de
software

T0857

CONTROLE DE TRÁFEGO EM UM DISPOSITIVO
MULTIMÍDIA
SEM
FIO
USANDO
DIVISÃO
TEMPORAL
Rafael Rodrigues Belem (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Varese Salvador Timoteo (Orientador), Centro
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O trabalho consiste em projetar e desenvolver um
protocolo hierárquico usando programação orientada a
objeto. A idéia é implementar as camadas de Enlace,
de Rede, e de Transporte, e as respectivas interfaces.
Estas camadas estão presentes em vários tipos de
redes de comunicação e são responsáveis por todas as
funções executadas entre a camada de Aplicação, que
hospeda as aplicações para os usuários da rede, e a
camada Física, que provê o acesso ao meio físico
utilizado na rede. O protocolo será implementado para
um sistema para controlar o tráfego e as conexões em
um dispositivo multimídia que recebe informações de
diversos tipos (áudio, vídeo, voz, dados) através de um
canal de banda larga (tipicamente uma infovia
metropolitana) e separa o tráfego para os
equipamentos adequados (receivers, TVs, telefones,
PCs) através de uma interface aérea. O sistema deve
contar com três subsistemas principais: interface
terrestre, interface aérea e controle de tráfego e
conexões. Seguiremos todas as fases de um projeto de
desenvolvimento de um software para sistemas de
comunicação, começando pela especificação protocolo,
das interfaces, definindo a arquitetura do software.
Todas as fases serão devidamente documentadas.
Redes multimídia - Protocolos de comunicação - Engenharia de
software

T0858

CONTROLE DE TRÁFEGO EM UM DISPOSITIVO
MULTIMÍDIA SEM FIO USANDO ESPALHAMENTO
ESPECTRAL
Renato Dutra Simões (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Varese Salvador Timoteo (Orientador), Centro Superior
de Educação Tecnológica - CESET, UNICAMP
O seguinte projeto consiste de um sistema para
controlar o tráfego e as conexões em um dispositivo
multimídia que recebe informações de diversos tipos
(áudio, vídeo, voz e dados) através de um canal de
banda larga (tipicamente um infovia metropolitana) e
separa o tráfego para os equipamentos adequados
(receivers, TVs, telefones, PCs) através de uma
interface aérea. O sistema deve contar com três
subsistemas principais: interface terrestre, interface
aérea e controle de tráfego e conexões. Um dos
principais desafios do projeto é criar um esquema para
alocar a banda dinamicamente para os diversos
serviços com demandas diferentes, e separar o tráfego
de pacotes de acordo com o tipo de informação em
canais sem fio com espalhamento espectral. O WMMC
vem de encontro com a necessidade criada pelas
Redes Metropolitanas que estão se tornando um
modelo para os municípios. Uma rede metropolitana é
um enlace de banda larga por onde trafega informações
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de diversos tipos. As redes metropolitanas estão sendo
tratadas dentro do projeto Tidia/Kyatera [4], onde
caracteriza um enlace de banda larga por onde trafega
informações de diversos tipos, composta por enlaces
de rádio e de fibra óptica onde operam em cima de
protocolo TCP/IP e transmissão broadcast (Gigabit
Ethernet).
Redes multimídia - Protocolos de comunicação - Engenharia de
software

Centro de Tecnologia
T0859

AVALIAÇÃO
DE
VIDA-DE-PRALELEIRA
E
CARACTERÍSTICAS REOLÓGICAS DE SUCO E E
“SMOOTHIE” ORGÂNICOS DE AÇAÍ E MARACUJÁ
ENRIQUECIDOS COM POLPA DE BANANA VERDE
Juliana Mieli (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra.
Gisele Anne Camargo (Orientadora), Centro de
Tecnologia - CT, UNICAMP
A determinação da vida de prateleira de um produto
tem-se tornado cada vez mais importante no setor
alimentício, visando atender a exigência de qualidade e
segurança do consumidor. As bebidas pasteurizadas
foram avaliadas em tempos zero, 30, 60, 90 e 180 dias
quanto às análises: microbiológica (contagem de
bolores e leveduras, microrganismos mesófilos
acidotolerantes,
microrganismos
termófilos
acidotolerantes e Alicyclobacillus), cor instrumental,
viscosidade, análise sensorial (teste quanto à
aceitabilidade da aparência, cor, odor e sabor por meio
de escalas hedônicas de 9 pontos) e pH. Tendo em
vista que a reologia de alimentos está totalmente
envolvida com a modelagem e a otimização da unidade
de processos, o presente trabalho também prevê uma
caracterização reológica das bebidas nas temperaturas
de 8ºC e 25ºC, utilizando um reômetro programável,
marca BROOKFIELD, modelo DVIII+, com adaptador
de pequenas amostras e spindle do tipo cilíndrico
(especificação: S15). Para a análise de taxa de
cisalhamento versus tensão de cisalhamento o
reômetro foi programado para: 0,5rpm (1min); 1,0rpm
(1min); 2,5rpm (1min); 5,0rpm (1min); 10,0rpm (1min);
20,0rpm (1min); 50,0rpm (1min); 100,0rpm (1min);
100,0rpm (1min); 50,0rpm (1min); 20,0rpm (1min);
10,0rpm
(1min);
5,0rpm(1min);
2,5rpm(1min);
1,0rpm(1min); 0,5rpm(1min). Os resultados foram
analisados pelo software STATISTICA versão 8.0.
Vida de prateleira - Reologia - Bebida mista

T0860

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA RÁPIDA
PARA DETERMINAÇÃO DE METAIS EM POLPAS E

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
SUCOS ORGÂNICOS E CONVENCIONAIS POR
FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X
Larissa Consoli (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra.
Gisele Anne Camargo (Orientadora), Centro de
Tecnologia - CT, UNICAMP
Os sucos de frutas e hortaliças constituem fontes
importantes de nutrientes e compostos naturais, cuja
incidência na saúde humana é certamente fundamental.
Os alimentos orgânicos são livres de agrotóxicos ou
quaisquer outros tipos de produtos químicos. Os sais
minerais presentes nos sucos são indispensáveis à
saúde dos seres humanos por desempenharem
funções reguladoras, tais como o metabolismo de
diversas enzimas, o equilíbrio ácido-base e a pressão
osmótica. O presente trabalho teve como objetivo a
análise da composição mineral de bebidas e polpas de
frutas orgânicas e convencionais, com a finalidade de
comparação dos resultados para os dois tipos de
alimentos. Os sucos e as polpas de morango, orgânicos
e convencionais,
junto à polpa de acerola
convencional, foram adquiridos no comércio da cidade
de Campinas. A polpa orgânica de acerola foi obtida a
partir do processamento das frutas obtidas de produtor
de orgânicos, com a utilização de um despolpador
inclinado com braços de escovas. Para as análises, foi
utilizado um Espectrômetro de Fluorescência de RaiosX por Energia Dispersiva (EDX) SHIMADZU. A
pesquisa bibliográfica mostrou que apesar de haver
poucos relatos desta técnica para análises em
alimentos, existe um grande potencial, haja haja vista
as análises realizadas para determinação de metais em
água e sedimentos e também ao mel, que são
amostras de consistência muito próxima aos sucos e
polpas. A conclusão da metodologia de análise está em
andamento e deverá ser realizada juntamente com a
finalização deste projeto.
Composição mineral - Análise instrumental - Fluorescência de raio-X

T0861

AVALIAÇÃO
DA
VIDA
DE
PRATELEIRA,
CARACTERÍSTICAS REOLÓGICAS E TEOR DE
AMIDO RESISTENTE EM NÉCTAR ORGÂNICO
MISTO DE ACEROLA E MARACUJÁ ENRIQUECIDO
COM POLPA DE BANANA VERDE
Sara Lacerda de Meiroz Grillo (Bolsista PIBIC/CNPq),
Silvia C. S. R. de Moura, Valéria C. A. Junqueira, Rita
C. S. C. Ormenese, Vera S. N. da Silva, Valdecir
Luccas e Profa. Dra. Gisele Anne Camargo
(Orientadora), Centro de Tecnologia - CT, UNICAMP
A preferência dos consumidores por alimentos mais
saudáveis e seguros de substâncias nocivas tem
proporcionado um aumento na produção de bebidas de
frutas com tais características. Esse trabalho teve como
objetivo avaliar a vida de prateleira de néctar misto de
acerola e maracujá enriquecido com polpa de banana

verde, bem como suas características reológicas e
aceitação sensorial. A banana verde foi adicionada à
formulação devido ao seu teor de amido resistente, que
é uma fração do amido que escapa a digestão e é
fermentado pela flora bacteriana no cólon, e que
representa possíveis benefícios à saúde humana. Ao
longo do tempo de armazenamento, o néctar foi
submetido a análises de pH e cor instrumental, ensaios
de viscosidade aparente e características reológicas,
assim como, a testes sensoriais de aceitação e
intenção de compra. Determinou-se também o teor de
amido resistente na polpa de banana verde processada
e utilizada na formulação do néctar. Constatou-se que
houve um decréscimo na cor do néctar ao longo de sua
vida de prateleira. Além disso, os dados de viscosidade
x tempo obtidos para o néctar misto se ajustaram ao
modelo de Arrhenius, e o comportamento reológico do
néctar se ajustou ao modelo de Herschel-Bulkley.
Vida de prateleira - Néctar - Reologia

T0862

ESTUDO DO ESTRESSE TÉRMICO SOBRE A
EXPRESSÃO DO CIO EM VACAS LEITEIRAS
UTILIZANDO
A
LÓGICA
FUZZY
COMO
FERRAMENTA DE TOMADA DE DECISÃO
Frederico de Carvalho Bonini (Bolsista SAE/UNICAMP),
Daniella Jorge de Moura e Profa. Dra. Silvia Regina
Lucas de Souza (Orientadora), Centro de Tecnologia CT, UNICAMP
Com o aquecimento global, alguns dos fatores têm
alterado as condições climáticas do Brasil. Os bovinos
da raça Holandesa são de menor rusticidade e mais
sensível ao calor. Sendo assim, ao ser exposto a um
clima quente e úmido sua temperatura retal e taxa
respiratória aumentam caracterizando uma situação de
estresse. O objetivo geral desta pesquisa consiste no
desenvolvimento de um sistema inteligente e
automatizado que aperfeiçoe o processo produtivo de
vacas leiteiras confinadas atuando na detecção
automatizada de cio. Este sistema está sendo
desenvolvido
através
da
organização
e
complementação de um banco de dados coletados de
uma fazenda comercial, localizada São Pedro-SP.
Estes dados são referentes à fisiologia dos animais
assim como dados do controle reprodutivo das vacas
além dos dados referentes ao ambiente térmico das
instalações (temperatura e umidade relativa do ar).
Será desenvolvido um algoritmo inteligente para
posterior controle para acionamento dos sistemas de
climatização assim como um algoritmo inteligente de
detecção de cio, ambos baseados nas regras geradas
em sistema Fuzzy. Espera-se o sistema a ser
desenvolvido contribua para o incremento dos índices
produtivos e reprodutivos, auxiliando na tomada de
decisão em relação à climatização e detecção de cio de
forma mais precisa.
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T0863

MAPEAMENTO DAS PREFERENCIAS TÉRMICAS DE
VACAS LEITEIRAS NO GALPÃO DE FREESTALL
José Carlos Monteiro Júnior (Bolsista SAE/UNICAMP),
Leda Gobbo Bueno de Freitas, Daniella Jorge de
Moura, Irenilza de Alencar Nääs e Profa. Dra. Silvia
Regina Lucas de Souza (Orientadora), Centro de
Tecnologia - CT, UNICAMP
Atualmente procura-se utilizar-se de métodos mais
confiáveis e eficientes na obtenção de informações
sobre os animais alojados, como é o caso dos bovinos
de leite. Vários recursos e estímulos vêm sendo
utilizados para atingir boas condições de alojamentos
para os animais proporcionando- lhes o bem-estar, sem
contar que o bem-estar de vacas leiteiras é um
componente importante do nível produtivo e sanitário
do rebanho. O experimento está sendo conduzido na
fazenda Campestre, localizada próxima a cidade de
São Pedro, SP. Foram instalados 18 dataloggers
distribuídos em 18 quadrantes virtuais para a coleta de
temperatura e umidade relativa. Será realizado um
mapeamento das condições térmicas do galpão e
avaliação das preferências térmicas das vacas através
do monitoramento por imagens e uso das
Componentes Principais. O objetivo do trabalho será
estudar as preferências térmicas das vacas através do
espaço ocupado no galpão sendo monitorados por
câmeras e avaliados pelas Componentes Principais.
Espera-se que com os resultados obtidos na pesquisa,
o comportamento e bem-estar das vacas leiteiras,
assim como suas preferências térmicas possam trazer
benefícios para esta atividade.
Conforto térmico de bovinos - Comportamento - Análise de imagens

T0864

ESTIMATIVA
DE
BEM-ESTAR
EM
SUÍNOS
UTILIZANDO ANÁLISES BIOMECÂNICAS EM DOIS
TIPOS DE PISOS
Carlos Eduardo Ruzalem (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Victor Ricardo Ciaco de Carvalho (Orientador),
Centro de Tecnologia - CT, UNICAMP
Buscando cada vez mais o bem-estar animal, vem se
tentando diminuir o estresse, as doenças, lesões, etc.
Para isso observa-se o comportamento animal, o que
provoca tais desconfortos, analisando o ambiente em
que o animal vive. Na criação de suínos observa-se
grande ocorrência de problemas ligados a locomoção,
tais como problemas no casco, ligamentos,
articulações. Assim, tendo em vista o bem-estar do
animal, busca-se uma solução para tais problemas ou
uma diminuição na ocorrência desses casos. O objetivo
principal do projeto de iniciação científica é acompanhar
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a coleta de dados do andar dos suínos sobre o sensor
e analisar qual o melhor tipo de piso. Foram testados
no laboratório do Centro de Tecnologia da Unicamp 3
tipos de pisos de borracha (1, 3 e 5mm) com
consistência diferente. Após os testes foram utilizados
20 animais do plantel da FZEA/USP, na cidade de
Pirassununga. Como resultado parcial obteve-se em
laboratório 2 tipos de pisos (1 e 5mm) mais apropriados
para o sensor e mais adaptável ao pisoteio dos animais
com uma melhor distribuição das forças sobre o piso e
a campo os resultados ainda estão sendo analisados.
Foram bastante promissores os resultados de bemestar dos animais com relação às lesões de cascos e
problemas locomotores.
Bem-estar de suínos - Biomecânica - Patologia de casco em suínos

Faculdade de Engenharia de Alimentos
T0865

DETERIORAÇÃO "BLOWN PACK" EM CARNE
BOVINA EMBALADA A VÁCUO TIPO EXPORTAÇÃO
CAUSADA
POR
ENTEROBACTERIACEAE
PSICROTOLERANTES
André Scalet Marangone (Bolsista PIBIC/CNPq),
Vanessa Pires da Rosa, Dirce Yorika Kabuki e Prof. Dr.
Arnaldo Yoshiteru Kuaye (Orientador), Faculdade de
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP
A deterioração “blown pack”, caracterizada pelo
estufamento da embalagem de carnes resfriadas
embaladas a vácuo causado pelo metabolismo de
certos micro-organismos durante a estocagem
refrigerada, levando à rejeição do produto e
conseqüente perda econômica para as indústrias. Este
trabalho teve como objetivos identificar enterobactérias
psicrofílicas causadoras do “blown pack” em 120
amostras de carne bovina embalada a vácuo e verificar,
através da inoculação artificial de alguns isolados, a
possível promoção do estufamento ao longo da
estocagem a 2 e 9 C. O isolamento de enterobactérias
em VRBGA (Violet Red Bile Glucose Agar) foi realizado
após enriquecimento em caldo PYGS (Peptone Yeastextract Glucose Starch) a 10C/21 dias. Para
identificação utilizaram-se: coloração de Gram,
crescimento em ágar Levine e MacConkey, teste de
oxidase e o kit API 20E da BioMerriéux. Do total de 81
isolados de enterobactérias apenas 6,2% (5/81)
fermentaram a lactose. Dos 48 isolados submetidos à
identificação pelo API 20E, a espécie mais
frequentemente encontrada foi Hafnia alvei (68,8%;
33/48). Outras espécies representaram 16,7% (8/48) e
espécies não identificadas 14,5% (7/48). Ensaios
preliminares com H. alvei mostram que ela possui
capacidade para promover o estufamento quando a
carne é submetida à abuso de temperatura.
Carne a vácuo - Enterobacteriacea - Blown-pack
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T0866

EMBALAGENS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS PARA
ÁGUAS ENVASADAS NO MERCADO BRASILEIRO
Diego Kazumi Kataguire (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Carlos Alberto Rodrigues Anjos (Orientador),
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA,
UNICAMP
As águas envasadas são uma das categoriais de
produtos que mais crescem no mercado brasileiro e
internacional. A embalagem é uma das principais
formas de diferenciação e agregação de valor à água.
Além de vender o produto, a embalagem deve
apresentar uma série de requisitos, incluindo
integridade e praticidade de abertura. O objetivo desse
trabalho é caracterizar as embalagens plásticas
descartáveis para água envasadas no mercado
brasileiro. As embalagens de água mineral, natural,
purificada adicionada de sais, carbonatada e
“aromatizada” serão caracterizadas quanto às
dimensões,
peso,
distribuição
de
espessura,
capacidade volumétrica total e útil, tipo de polímero e
sistema de fechamento. Além disso, será avaliada a
integridade das embalagens no que diz respeito à
segurança contra violação e ou adulteração e, no caso
das garrafas de volumes menores, o torque de
abertura. A caracterização, bem como o mapeamento
dos sistemas de embalagens de águas minerais do
mercado brasileiro, possibilitará melhor entendimento a
respeito dos diferentes produtos existentes. Além disso,
esse estudo disponibilizará informações quanto as
características de cada embalagem no que tange aos
aspectos de conter, proteger, transportar, vender e
educar e também quanto aos aspectos de legislação e
ambientais.
Água - Embalagem - Plástico

T0867

ESTABILIDADE DE AZEITES DE OLIVA EM
EMBALAGENS METÁLICAS, PLÁSTICAS E DE
VIDRO
Maria Beatriz Carneiro Binotto (Bolsista PIBIC/CNPq),
Renata M. S. Celeghini, Eduardo Henrique Miranda
Walter, Renato Grimaldi e Prof. Dr. Carlos Alberto
Rodrigues
Anjos
(Orientador),
Faculdade
de
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP
O monitoramento da qualidade do azeite através de
análises de laboratório tornou-se comum e efetivo,
principalmente para verificação de sua autenticidade e
possíveis adulterações. No Brasil, encontra-se no
mercado o óleo composto, constituído por 15% de óleo
de soja e 85% de azeite de oliva extra virgem. Através
dos ensaios experimentais propostos no presente
trabalho, será possível avaliar a estabilidade e o

comportamento do azeite de oliva extra virgem e do
óleo composto em diferentes embalagens. Para a
elaboração do óleo composto utilizou-se 15% de óleo
de soja adquirido no mercado de Campinas, São Paulo
e 85% do azeite extra virgem recebido por doação para
a realização do estudo comparativo. Acondicionou-se
as amostras em 4 diferentes embalagens: latas de
folha de flandres, frascos de vidro, frascos de PET
transparente e frascos de PET transparente adicionado
de absorvedor de radiação ultravioleta. As amostras
foram condicionadas em câmara adaptada com
lâmpadas fluorescentes, visando acelerar o processo
de deterioração (fotoxidação). Retirou-se amostras das
4 embalagens em diferentes períodos, inclusive
amostras que não foram submetidas à radiação.
Realizaram-se as seguintes análises físico-químicas:
determinação de ácidos graxos livres, índice de
peróxido, coeficiente de extinção específica e cor
instrumental.
Azeite de oliva - Embalagem - Estabilidade

T0868

MEDIDAS EXPERIMENTAIS E PREDIÇÃO DA
VISCOSIDADE DE SUCOS DE FRUTAS COM BASE
NA VISCOSIDADE DE SOLUÇÕES MODELO
Ivy Cristini Sousa Lellis (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Eduardo Augusto Caldas Batista (Orientador),
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA,
UNICAMP
A medição de propriedades termofísicas de alimentos é
utilizada como medida de qualidade desses produtos e
é indispensável para avaliação, projeto e operação de
equipamentos e processos. Diversos estudos têm
mostrado que existe alta correlação entre as
propriedades termofísicas, em especial a viscosidade
de produtos fluidos, com a concentração de soluto e
temperatura. O presente trabalho apresenta a
determinação experimental da viscosidade de soluções
modelo de suco de fruta, compostas de açúcares e
ácidos policarboxílicos, e a análise da equação de
Kumar para o cálculo dessa propriedade física. A
equação de Kumar para soluções multicomponentes se
utiliza da composição dos solutos e dos parâmetros de
soluções aquosas binárias de cada soluto que as
constituem. Foi medida a viscosidade de 6 soluções
modelo de suco de fruta, entre 11 e 65 ºBrix, com
variação de temperatura de 20 a 90 ºC. Observou-se
um comportamento assintótico decrescente da
viscosidade, sendo este efeito bastante acentuado para
soluções mais concentradas. Foram obtidos baixos
desvios entre os dados experimentais e os preditos
pela equação, principalmente para soluções com baixas
concentrações de solutos.
Viscosidade - Suco de fruta - Densidade
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EXTRAÇÃO SUPERCRÍTICA COMBINANDO DUAS
FONTES NATURAIS DIFERENTES PARA SE OBTER
EXTRATOS NATURAIS CONCENTRADOS EM
ÁCIDOS GRAXOS W3 E CAROTENÓIDES
Ana Lidia Kuntz Ferreira (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Fernando Antonio Cabral (Orientador), Faculdade de
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP

verificando-se assim, a viabilidade de se obter frações
mais ricas em ácidos graxos -3. Avaliou-se a
influência da temperatura e pressão na seletividade do
CO2 para fracionar o óleo de peixe e, observou-se, no
geral, um bom fracionamento do óleo nas condições de
pressões mais baixas (100 e 200 bar). Sendo que um
melhor fracionamento foi observado na isoterma de
40oC quando comparada as demais isotermas.
Extração supercrítica - Ácidos graxos W-3 - Equilíbrio de fases

Duas
matrizes
vegetais
foram
empacotadas
separadamente em um mesmo extrator de leito fixo por
onde se escoou dióxido de carbono supercrítico (SCCO2). Extraiu-se concomitantemente compostos de
interesse presentes nas sementes de sacha inchi e na
polpa liofilizada de pitanga. A primeira contendo óleo
com alto teor de ácidos graxos -3 e a segunda rica em
carotenóides. O dióxido de carbono supercrítico nas
condições operacionais de temperatura de 40, 50 e
o
60 C e pressões de 200, 300 e 400 bar foi escoado no
extrator, passando primeiro nas sementes de Sacha
inchi e em seguida na polpa de pitanga liofilizada. O
óleo extraído do primeiro leito serviu como co-solvente
do CO2 na extração dos carotenóides do segundo. Os
resultados mostraram que os extratos obtidos são
predominantemente óleo (triacilgliceróis com alto teor
do ácido graxo linolênico -3) contendo alto teor de
carotenóides, os quais apresentaram coloração entre
alaranjado e vermelho intenso com rendimentos globais
de extração entre 14 e 24%.
Extração supercrítica - Carotenóides - Ácidos graxos W-3

T0870

USO DE CO2 SUPERCRÍTICO PARA FRACIONAR
ÓLEO DE PEIXE COM BAIXO TEOR DE ÁCIDOS
GRAXOS W-3
Bruna Letícia Fontoura Lopes (Bolsista FAPESP) e
Prof. Dr. Fernando Antonio Cabral (Orientador),
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA,
UNICAMP
São amplamente conhecidos os benefícios que os
ácidos graxos altamente insaturados, principalmente
aqueles da família Omega-3, representam para a saúde
humana no que diz respeito à prevenção de doenças
coronárias, doenças cardiovasculares, entre outras. O
objetivo deste trabalho foi obter frações de óleo de
-3,
peixe
enriquecidas
em
ácidos
graxos
principalmente o ácido eicopentaenóico (EPA) e o ácido
docosahexaenóico (DHA), a partir do fracionamento de
óleo de peixe contendo baixo teor desses ácidos
graxos, usando o dióxido de carbono supercrítico como
solvente. Analisou-se o equilíbrio de fases do sistema
SC-CO2 – triacilgliceróis em diferentes condições
operacionais de temperatura (40, 50 e 60 oC) e pressão
(100, 200, 300 e 400 bar). Mediu-se a composição em
ácidos graxos dos extratos obtidos e calculou-se a
solubilidade do óleo e a seletividade do CO2,
286

T0871

FRACIONAMENTO
SELETIVO
DO
EXTRATO
ETANÓLICO DE PRÓPOLIS VERMELHA USANDO
DIÓXIDO DE CARBONO SUPERCRÍTICO
Érika Saito (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. Fernando
Antonio Cabral (Orientador), Faculdade de Engenharia
de Alimentos - FEA, UNICAMP
Um novo tipo de própolis denominado própolis
vermelha é encontrado no Brasil apenas no estado do
Alagoas. Nos últimos anos, tem-se identificado
componentes com propriedades bioativas dessa
variedade de próplois, dentro dos quais temos os fenóis
totais e flavonóides. A tecnologia supercrítica é uma
tecnologia limpa e, portanto considerada “indústria
verde”, característica que a tornou ainda mais
interessante comparada com o uso de solventes
orgânicos e, a utilização do CO2 como solvente
supercrítico apresenta diversas vantagens. O objetivo
desse estudo foi fracionar o extrato etanólico seco de
própolis (EEP) vermelha com CO2 supercrítico,
explorando a mudança de seletividade do SC-CO2 em
função das diferentes condições operacionais de
temperatura e pressão, medir o rendimento global de
etxração e avaliar os teores de fenóis totais e
flavonóides dos extratos. O teor destes compostos
apresentaram-se adequados em comparação com
dados na literatura. No entanto, a extração supercrítica
tende a concentrar flavonóides que, de todos os
componentes da própolis são os que mais apresentam
atividade biológica. Assim sendo, uma vez que os
produtos de própolis alcançam alto valor de mercado, o
experimento de extração supercrítica do EEP pode ser
uma alternativa viável para produzir extratos com
interesse comercial.
Extração supercrítica - Própolis vermelha - Compostos fenólicos

T0872

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA O
PROCESSAMENTO DA AMÊNDOA DE BARU
Camila
Nishihara
Pinto
Rodrigues
(Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Flávio Luís Schmidt
(Orientador), Faculdade de Engenharia de Alimentos FEA, UNICAMP
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O baru (Dipteryx alata Vog) é um fruto típico da região
do cerrado com polpa cerosa e amêndoa envolvida por
um endocarpo de difícil rompimento. O processamento
industrial do baru ainda não é muito desenvolvido,
incluindo o processo de aproveitamento dos frutos e
suas respectivas amêndoas. A torração foi o processo
escolhido para o aproveitamento das amêndoas.
Através deste projeto determinou-se a amêndoa torrada
com os valores de umidade, cor instrumental e grau de
torração mais próximos do ideal e com bom nível de
aceitação pelos consumidores. Amêndoas com casca in
natura selecionadas apresentaram uma umidade de
6,50±0,19 % obtida através de analisador de umidade
(IV). As amêndoas foram submetidas à torração em
diversos intervalos de tempo num torrador rotativo, com
controlador digital de temperatura, em cinco
temperaturas: 150, 175, 200, 250 e 300ºC. As
amêndoas torradas foram medidas em altura, largura e
espessura com a utilização de paquímetro, submetidas
à análise de textura em texturômetro, e, depois de
moídas, sofreram análise de cor realizada em
espectrofotômetro no sistema CIELAB. As amêndoas
torradas a 175ºC foram submetidas à análise sensorial
e pela análise dos resultados através de técnicas
estatísticas (ANOVA e Teste de Tukey) as amostras
torradas por 10 min, com perda de massa de 4,95%,
foram as de maior aceitação.
Baru - Amêndoa - Processamento

T0873

OBTENÇÃO DE CALDO DE CANA TRATADO POR
DISTINTOS PROCESSOS DE CONSERVAÇÃO
Juliana Gabos de Campos (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Flávio Luís Schmidt (Orientador), Faculdade
de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP

T0874

DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS PARA O
PROCESSAMENTO E CONSERVAÇÃO DA POLPA
DE BARU (DIPTERYX ALATA VOG)
Marcel Daissuke Nishimori (Bolsista PIBIC/CNPq),
Bruno A. Martins e Prof. Dr. Flávio Luís Schmidt
(Orientador), Faculdade de Engenharia de Alimentos FEA, UNICAMP
A polpa do baru (Dipteryx alata Vog.), considerada
resíduo do processo de obtenção da amêndoa, constitui
importante fonte de alimento para a fauna nativa do
Cerrado e para o gado na época da seca. O consumo
humano da polpa, ainda incipiente, ocorre na forma de
doces, geléias, pães e aguardente artesanal.
(SCHMIDT & MARTINS, 2007). Através deste trabalho
foi definido um processo tecnológico aplicado para o
despolpamento do baru. Foram avaliados os
rendimentos da polpa (kg de polpa/ kg de fruto) em
frutos in natura (I) e hidratados (H). A extração ocorreu
de forma manual com auxilio de ralador doméstico e
pela raspagem com auxílio de colher, em ralador
elétrico e em despolpadeira a facas. O despolpamento
manual de baru I apresentou rendimento de 39,82% e
em ralador elétrico, de 28,12%, em ambos ensaios, os
valores para H foram insatisfatórios. Em despolpadeira,
o fruto H apresentou 35,93% de rendimento, já os frutos
I, mesmo com o aumento do tempo, o despolpamento
foi
insignificante.
Conforme
as
observações
constatadas, o despolpamento mecânico de frutos
hidratados aponta ser uma operação interessante
devido aos resultados obtidos, além de mostrar menor
risco ao operador se comparado ao manual.
Baru - Polpa - Despolpamento

T0875

O projeto em questão é parte de um projeto temático
desenvolvido no Labex (Laboratório de Bioquímica do
Exercício), do Instituto de Biologia da Unicamp (IB), no
qual a FEA (Faculdade de Engenharia de Alimentos)
está envolvida no processamento de conservação do
caldo-de-cana, que será administrado a atletas como
repositor de glicogênio. Em nossa planta piloto de
tecnologia de alimentos o caldo de cana será extraído
em moenda e então submetido a diferentes
tratamentos: pasteurização e esterilização, como forma
de conservação aplicando o tratamento térmico, e
também será desidratado por Spray Dryer. Após essa
primeira etapa ocorrerá uma análise sensorial para
descobrir qual produto tem melhor aceitação entre os
consumidores. Em seqüência, amostras do produto
serão enviadas para a equipe do Labex, possa avaliar
quanto aos respectivos efeitos sobre a reposição de
glicogênio em atletas.
Caldo-de-cana - Conservação - Processo

TRIAGEM, ESTOCAGEM E IMOBILIZAÇÃO DE
LEVEDURAS
PRODUTORAS
DE
GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS
Jéssica Cristina Pasquini (Bolsista SAE/UNICAMP),
Ana Paula Manera (Co-orientadora) e Prof. Dr.
Francisco Maugeri Filho (Orientador), Faculdade de
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP
Galactooligossacarídeos (GOS) são carboidratos não
digeríveis, produzidos a partir da lactose por ação da
enzima
-galactosidase
com
atividade
de
transgalactosilação. Por ser uma enzima intracelular, galactosidases devem ser extraídas das células dos
microrganismos. Alternativamente, as células das
leveduras podem ser permeabilizadas para permitir
acesso à enzima citoplasmática e aplicadas na síntese
de GOS. Este trabalho teve como objetivos selecionar
leveduras produtoras da enzima -galactosidase com
atividade de transgalactosilação e comparar diferentes
métodos de preservação das células permeabilizadas.
Foi realizada uma triagem entre 20 leveduras do gênero
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Kluyveromyces sp. e 165 leveduras selvagens isoladas
de
diversas
regiões
brasileiras.
As
células
permeabilizadas da cepa selecionada, Kluyveromyces
marxianus
CCT
7082,
foram
armazenadas
empregando-se dois métodos de preservação,
congelamento em freezer e ultrafreezer e desidratação
por liofilização. Foi avaliada a estabilidade enzimática
ao longo do tempo. O método que resultou em menor
perda na atividade enzimática foi o congelamento em
ultrafreezer, sendo este selecionado para o
armazenamento da levedura.
Galactooligossacarídeos - Beta-galactosidase - Imobilização

T0876

SEPARAÇÃO
E
PURIFICAÇÃO
DE
FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS
ATRAVÉS
DE
COLUNAS DE LEITO FIXO
Lilian Maria Buoro Albertini (Bolsista FAPESP), Raquel
Cristine Kuhn (Co-orientadora) e Prof. Dr. Francisco
Maugeri Filho (Orientador), Faculdade de Engenharia
de Alimentos - FEA, UNICAMP
Os frutooligossacarídeos atualmente têm recebido
considerável atenção por serem ingredientes naturais
de alimentos devido aos efeitos benéficos na
proliferação de bifidobactérias no cólon humano, sendo
classificados
como
prebióticos.
Estes
frutooligossacarídeos
normalmente
são
comercializados na forma de misturas contendo mono e
dissacarídeos. Portanto, torna-se interessante o estudo
de uma metodologia para separá-los a partir destas
misturas, resultando em produtos mais puros para o
consumo humano. Dentre as técnicas para a separação
destes compostos destacam-se as colunas de leito fixo
contendo adsorventes como zeólitas e carvão ativo.
Dentro deste contexto, o objetivo principal deste
trabalho foi a purificação de frutooligossacarídeos
através de colunas de leito fixo de carvão ativo. A
eficiência de separação foi uma das respostas
estudadas para caracterizar a separação. Nos ensaios
foram estudados diferentes gradientes de etanol,
temperaturas na faixa de 40-50ºC e vazão de
alimentação de 0,1mL/min. Através dos resultados
obtidos, conclui-se que as colunas de leito fixo de
carvão ativo são uma boa alternativa na separação
destes frutooligossacarídeos, sendo que a melhor
eficiência de separação foi de 2,42, obtida a 40ºC e
com um gradiente de etanol de 20% (v/v) durante 600
minutos.
Frutooligossacarídeos - Purificação - Coluna de leito fixo

T0877
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CARACTERIZAÇÃO DE AMILASES PRODUZIDAS
POR LEVEDURAS SILVESTRES ASSOCIADAS À
PRODUÇÃO DE BIOETANOL
Nina Agujaro de Almeida (Bolsista PIBIC/CNPq),
Abraão Brito Peixoto e Prof. Dr. Francisco Maugeri
Filho (Orientador), Faculdade de Engenharia de
Alimentos - FEA, UNICAMP
A obtenção de etanol por fermentação é intensamente
pesquisada como alternativa às fontes de energia não
renováveis. Leveduras selvagens amilolíticas melhor
adaptadas à produção industrial têm sido selecionadas
visando a diversificação de culturas. O objetivo deste
trabalho foi a caracterização de amilases produzidas
por leveduras silvestres provenientes de distintos
biomas brasileiros. Analizou-se o peso molecular, as
constantes cinéticas e definidos os valores de pH e
temperatura ótimos para a hidrólise do amido de milho
solúvel. A cepa LEB-T07 provocou aumento da
concentração de glicose no meio, indicando síntese de
amilase. Novas fermentações em biorreatores
evidenciaram que a cepa LEB-T07, fermentada em
meio sem controle de pH sob aeração de 1 vvm,
provocou uma queda de pH no meio e um pico de
atividade enzimática de aproximadamente 6 U/mL a
50ºC após 288 h; com o pH do meio fermentativo
controlado em 3,5 sob aeração de 1 vvm, o pico de
atividade enzimática da cepa LEB-T07 foi de 6 U/mL a
60 ºC após 120 h de fermentação. Os resultados
indicaram a máxima atividade amilolítica a 60 ºC para
amilases produzidas pela cepa LEB-T07 quando o pH
do meio fermentativo foi controlado em 5,0 a 30 °C. A
cepa LEB-AAQ5B não apresentou produção de
amilase, mas apresentou melhor capacidade de
produção de etanol quando submetida à fermentação
em frascos agitados.
Bioetanol - Leveduras - Amilases

T0878

ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO DA CUTINASE DE
FUSARIUM
OXYSPORUM
PRODUZIDO
EM
DIFERENTES MEIOS DE CULTIVO
Aline Zanoto Al-Assal (Bolsista PIBIC/CNPq), Paula
Speranza (Co-orientadora) e Profa. Dra. Gabriela Alves
Macedo (Orientadora), Faculdade de Engenharia de
Alimentos - FEA, UNICAMP
A cutina é um biopolímero composto de
hidróxi e
epóxi ácidos graxos C16 e C18 que está presente na
superfície externa das partes aéreas das plantas.
Muitos fungos fitopatogênicos são capazes de produzir
cutinase que degrada a cutina, hidrolizando suas
ligações éster. Esta enzima pertence, como as lipases,
ao grupo das esterases, que também são capazes de
hidrolizar uma ampla variedade de ésteres sintéticos e
triglicerídeos. A cutinase tem se mostrado um eficiente
catalisador tanto em solução aquosa como em meios
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orgânicos. é potencialmente apropriada para a indústria
de detergentes de roupas e louças, alimentos,
fármacos, agroquímico e cosméticos. Junto às lipases,
cutinases são esterases de grande potencial de
aplicação, mas ainda pouco estudadas. O objetivo
deste trabalho é caracterizar bioquimicamente as
cutinases produzidas por Fusarium oxysporum em 4
meios sólidos distintos. Os quatro meios são farelo de
trigo, farelo de arroz, casca de soja e torta de pinhão.
Cutinase - Fusarium oxysporum - enzimas

T0879

CARACTERIZAÇÃO DA CINÉTICA DE HIDRÓLISE
DE
ÓLEOS
VEGETAIS
POR
LIPASES
MICROBIANAS COMBINADAS
Carina Branta Lopes (Bolsista PIBIC/CNPq), Luciana
Francisco Fleuri e Profa. Dra. Gabriela Alves Macedo
(Orientadora), Faculdade de Engenharia de Alimentos FEA, UNICAMP
O presente estudo visou a produção de lipases
microbianas não comerciais a partir das linhagens
pertencentes ao Laboratório de Bioquimica de
Alimentos da FEA, Rhizopus sp., Geotrichum sp.,
Aspergillus sp. nº1068 e Aspergillus sp. nº1099. Para a
produção destas lipases, os microrganismos Rhizopus
sp., Aspergillus sp. nº1068 e Aspergillus sp. nº1099
foram cultivados através de fermentação sólida
utilizando farelo de trigo umedecido com água como
meio de cultura; enquanto que o fungo Geotrichum sp.
foi cultivado através de fermentação líquida em meio de
cultura composto de 13% de água de milhocina; 2,3%
de nitrato de amônio e 0,6% de óleo de soja. As
enzimas obtidas foram concentradas por precipitação
com sulfato de amônio até 80% de saturação e, em
seguida, liofilizadas. Foi estudada a aplicação dessas
enzimas, de forma isolada, na hidrólise dos óleos de
mamona e soja. As lipases de Rhizopus sp. e
Geotrichum sp. apresentaram-se como as mais
promissoras quanto à hidrólise do óleo de mamona e
soja, respectivamente. Após 10h de incubação a 40°C
em banho-maria com 100 oscilações por minuto a
lipase de Rhizopus sp. apresentou 20,6% de hidrólise
do óleo de mamona; enquanto que a lipase de
Geotrichum sp. apresentou, após o mesmo período e
sob as mesmas condições reacionais, 17,2% de
hidrólise do óleo de soja.
Lipases - Óleos - Hidrolise

T0880

OBTENÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE AROMA A
PARTIR DE COMPOSTOS TERPÊNICOS
Júlia Mangiavacchi Tuccori (Bolsista SAE/UNICAMP),
Ana Paula Dionísio e Juliano Lemos Bicas (Coorientadores) e Profa. Dra. Gláucia Maria Pastore

(Orientadora), Faculdade de Engenharia de Alimentos FEA, UNICAMP
Diversos terpenos, como o R-(+)-limoneno e o caroteno, são precursores de aroma de elevado
interesse industrial. A tendência atual para a obtenção
desses compostos baseia-se no emprego da
biotecnologia, um método capaz de gerar seletivamente
substâncias consideradas naturais. No presente
trabalho, foram realizados o isolamento e seleção de
Pseudomonas sp potencialmente biotransformadoras
de R-(+)-limoneno. Os microrganismos foram cultivados
em meio líquido MBP e após 72h (30°C/150rpm), a
biomassa centrifugada foi transferida para frascos
contendo tampão fosfato (20mM) e R-(+)-limoneno (1%)
para início da biotransformação. As amostras foram
acompanhadas até 96h, extraídas com acetato de etila
(v/v 1:1) e analisadas por CG-FID. De 21 linhagens
testadas, 7 produziram traços de possíveis compostos
de interesse. Avaliou-se também a biotransformação do
β-caroteno, utilizando-se linhagens previamente
selecionadas. As linhagens foram inoculadas em meio
líquido YM e, após 24h em shaker (30°C/150rpm), a
densidade ótica foi ajustada para 0,6-0,8 (600 nm) e as
amostras foram centrifugadas. A biomassa foi
transferida para vials contendo 20mL de meio mineral e
1mL de solução de β-caroteno (4mg/mL). A
biotransformação foi conduzida até 96h, a extração foi
realizada por SPME e a análise foi realizada por CGFID. Os compostos produzidos estão sendo testados
quanto à capacidade antioxidante.
Biotransformação - Bioaromas - Terpenos

T0881

EFEITO
DE
GALACTOOLIGOSSACARÍDEO
PRODUZIDO POR SCOPULARIOPIS SP SOBRE A
PRODUÇÃO IN VITRO DE CITOCINAS EM
SOBRENADANTE DE CULTURA DE CÉLULAS
TUMORAIS HUMANAS
Laís Regina Romanenghi (Bolsista PIBIC/CNPq),
Rosângela dos Santos, Yara Maria Franco Moreno e
Profa. Dra. Gláucia Maria Pastore (Orientadora),
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA,
UNICAMP
A microbiota intestinal desempenha importante papel
na saúde humana e sua associação com o sistema
imune representa a primeira linha de defesa contra
patógenos potenciais. Os prebióticos, como os
galactoligossacarídeos
(GOS),
aumentam
as
bifidobactérias da microbiota intestinal, diminuem os
metabólitos
tóxicos
e,
suas
propriedades
imunomoduladoras podem contribuir na prevenção do
desenvolvimento ou progressão de neoplasias. O
objetivo desse estudo foi investigar a ação
antiproliferativa dos GOS em linhagens de células
tumorais. Para isso foi utilizado um ensaio de atividade
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antiproliferativa onde se adicionou concentrações
distintas de GOS às linhagens de células tumorais.
Como controle positivo foi utilizado o quimioterápico
Doxorrubicina e como negativo, foram utilizadas
somente
as
linhagens
celulares
inoculadas.
Considerou-se como atividade antiproliferativa quando
o crescimento foi inibido em 50%. Os resultados obtidos
mostram que a adição de GOS não alterou o
crescimento das linhagens de células tumorais
humanas. Porém observamos que na linhagem HT-29
(câncer de cólon) houve um indício de atividade
antiproliferativa. Assim, esses resultados nos estimulam
a explorar esta ação anticarcinogênica através de
metabólitos gerados por linhagens probióticas na
utilização do GOS.
Galactooligossacarídeo - Scopulariopisis - Citocinas

T0882

PRODUÇÃO DE GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS
EM SISTEMA DE IMOBILIZAÇÃO DE DEAECELULOSE UTILIZANDO SORO DE LEITE
Naiara Basile dos Santos Mello (Bolsista PIBIC/CNPq),
Rosângela dos Santos e Profa. Dra. Gláucia Maria
Pastore (Orientadora), Faculdade de Engenharia de
Alimentos - FEA, UNICAMP
Devido à grande importância dos prebióticos na saúde,
tem-se intensificado cada vez mais a produção e
aplicação desses em alimentos. Os prebióticos são
substâncias naturais ou sintéticas que nutrem o
crescimento dos probióticos, ou seja, das bactérias
intestinais benéficas. Os galactooligossacarídeos
(GOS) são prebióticos produzidos por transglicosilação
enzimática pela ação da β-galactosidase. Essas
enzimas têm sido usadas na forma livre, mas há grande
interesse na sua imobilização em função de seu custo
elevado. Este trabalho teve como objetivo analisar a
eficiência do processo de produção de GOS por enzima
livre e por enzima imobilizada em DEAE - celulose.
Utilizou-se β-galactosidases de Scopulariopsis sp,
Aspergillus niger e Aspergillus sp. Duas imobilizações
foram
realizadas
com
β-galactosidase
de
Scopulariopsis sp. A técnica utilizada para quantificar
os compostos formados foi Cromatografia Líquida de
Alta Eficiência (CLAE). Observou-se que a βgalactosidase do Scopulariopsis sp apresentou maior
produção de GOS por enzima livre. A partir desses
resultados conclui-se que a produção de GOS por
enzima livre foi mais eficiente que a imobilizada, pois
houve maior rendimento na produção de GOS em
menos tempo. Porém, outros fatores precisam ser
estudados para se confirmar que o reaproveitamento da
enzima por imobilização auxilia na economia de
resíduos industriais e é viável economicamente.
Alimentos funcionais - Prebiótico - Biotecnologia
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SELEÇÃO DE NOVAS LINHAGENS PRODUTORAS
DE PREBIÓTICOS: FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS
(FOS) E GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS (GOS)
Tiago Damásio da Silva (Bolsista IC CNPq), Rosângela
dos Santos e Profa. Dra. Gláucia Maria Pastore
(Orientadora), Faculdade de Engenharia de Alimentos FEA, UNICAMP
Os açúcares funcionais estão inseridos num contexto
de busca de alimentos mais saudáveis substitutos de
ingredientes
convencionalmente
presentes
na
formulação de alimentos (lactose e sacarose). Este
trabalho teve como objetivo buscar novas linhagens
produtoras de enzimas β-galactosidase e βfrutofuronidase responsáveis pela síntese dos
prebióticos
galactooligossacarídeos
(GOS)
e
frutooligossacarídeos (FOS), respectivamente. Estes
prébióticos auxiliam na absorção de cálcio,
beneficiando
seletivamente
o crescimento
de
probióticos como bifidobactérias e lactobacilos. Os
microorganismos foram inoculados em meio semisólido contendo farelo de trigo e água na proporção 1:1.
Foram realizadas análises nas porções de produção
enzimática
extra
e
intracelulares
de
25
microorganismos do Laboratório de Bioaromas do
Departamento de Ciência de Alimentos da Faculdade
de Engenharia de Alimentos da UNICAMP. As análises
qualitativas foram realizadas por cromatografia em
papel onde 18 microrganismos foram positivos para
GOS e 17 para FOS. Estes resultados mostraram que
esta metodologia foi eficiente e rápida para a busca de
novos microorganismos seguros para produção desses
açúcares funcionais.
Novas linhagens - Galactooligossacarídeo - Frutooligossacarídeo

T0884

ESTUDOS DE CONSUMIDOR E PERFIL SENSORIAL
DE EXTRATOS HIDROSSOLÚVEIS DE SOJA COM
SUCO DE MAÇÃ TRADICIONAIS E “DIET”
Isabelle Siqueira Rennó (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Helena Maria André Bolini (Orientadora),
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA,
UNICAMP
No presente estudo foram realizados estudos afetivos
para verificar a aceitação do consumidor em relação a
três marcas comerciais (denominadas A, B e C) de
extrato hidrossolúvel de soja, sendo cada uma delas na
versão tradicional (adoçadas com sacarose) e na
versão “light” (adoçadas com edulcorantes). Os testes
afetivos foram realizados por 120 consumidores
representativos do público alvo. As amostras foram
apresentadas aos consumidores de forma monádica e
codificadas. Os resultados foram analisados por
ANOVA, testes de Tukey e Mapa Interno de Preferência
(MIP). A amostra A, tanto na versão tradicional como
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“light”, apresentou aceitação significativamente inferior
às demais amostras (p<0,05) bem como valores
inferiores para atitude de compra. As marcas B e C em
suas versões tradicionais apresentaram aceitação
significativamente superior (p<0,05), enquanto suas
versões “light” ficaram inferiores, mas ainda superiores
à marca A. Esses resultados ficaram evidenciados pelo
MIP, revelando que os substitutos da sacarose e suas
respectivas quantidades, precisam ser adequados, e
estudos desta natureza podem contribuir para
possibilitar a obtenção de produtos de melhor aceitação
pelo consumidor.
Edulcorante - Análise sensorial - Perfil sensorial

T0885

COMPOSTOS BIOATIVOS EM VEGETAIS
Jessica Fernanda Cassemiro (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Helena Teixeira Godoy (Orientadora),
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA,
UNICAMP
Antioxidantes naturais estão relacionados com a
prevenção do envelhecimento celular e de doenças
como aterosclerose e câncer. Além disso, esses
compostos possuem uma grande aplicação nas
indústrias alimentícia, química e farmacêutica
aumentando o tempo de vida útil de seus produtos
através do retardamento das reações de oxidação.
Para verificar a capacidade antioxidante in vitro de uma
amostra existem diversos métodos descritos na
literatura, entretanto, cada método possui um
mecanismo de reação próprio. O objetivo da presente
proposta de pesquisa é avaliar e comparar os
resultados da capacidade antioxidante de diversos
extratos de vegetais obtidos de alimentos da dieta
brasileira através dos métodos FRAP (Ferric Reducing
Ability of Plasma) e DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazila).
Alimentos - Funcionais - Vegetais

T0886

COMPARAÇÃO
DA
PERFORMANCE
DA
CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA
(CLAE) E DA ELETROFORESE CAPILAR NA
DETERMINAÇÃO
DE
ÁCIDOS
ORGÂNICOS
PRESENTES EM FRUTAS, SUCOS E POLPAS
Talita Delgrossi Barros (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Helena Teixeira Godoy (Orientadora), Faculdade
de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP
Os ácidos orgânicos presentes no suco ou polpa são
responsáveis pelo sabor e aroma do produto, além de
açúcares, ácidos, sais minerais, vitaminas e pigmentos.
Esses ácidos são amplamente usados na indústria de
alimentos como aditivos e antioxidantes. O objetivo
geral do presente trabalho é comparar o método para
determinação dos ácidos orgânicos presentes em

frutas, sucos e polpas pela cromatografia líquida de alta
eficiência (CLAE) e pela eletroforese capilar. Também
foi desenvolvido um método para determinar os ácidos
orgânicos através de CLAE. A quantificação foi feita por
calibração, com a construção da curva analítica com 5
pontos, de 0,2 a 12,2 g/L para o ácido ascórbico,
málico, tartárico e cítrico. Os pontos das curvas de
calibração foram plotados pela média de determinações
em triplicata de cada padrão de calibração. Os limites
de detecção estabelecidos foram de 0,058 g/L, 0,042
g/L, 0,053 g/L, 0,063 g/L, respectivamente para os
ácidos ascórbico, málico, tartárico e cítrico. A validação
do método foi realizada pelo método padrão das
adições, as recuperações variaram de 90.9 a 102.7 %.
A precisão do método também foi avaliada por quatro
análises completas da mesma amostra de suco de fruta
e relatou um CV % com menos de 2.9 %.
Ácidos orgânicos - Frutas - Cromatografia

T0887

APROVEITAMENTO DE FIBRA DE COCO VERDE
COM
AMIDO
DE
MANDIOCA
VISANDO
APLICAÇÕES EM SISTEMAS DE EMBALAGEM
Henrique Takahashi (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. José de Assis Fonseca Faria (Orientador),
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA,
UNICAMP
A crescente preocupação quanto ao meio ambiente tem
impulsionado o uso de recursos não agressivos ao
planeta. Fibra vegetal é material renovável,
biodegradável e de baixo custo e sua utilização como
reforço em compósitos constitui uma possibilidade
bastante importante. A fibra de coco verde (Cocos
nucifera L.), além de reunir tais características, possui
baixo custo de processamento, bom desempenho e
diversidade de uso, sendo na maioria das vezes
descartada sem aproveitamento. Este trabalho teve
como objetivo a elaboração de um material (compósito)
constituído de fibra de coco e gel de fécula de
mandioca, envolvendo desde a determinação da
composição mais adequada até o melhor método para
se obtê-lo e, posteriormente, a obtenção de bandejas
através da utilização de moldes, pressão e temperatura,
para uso como embalagem secundária. O gel de fécula
de mandioca se mostrou um aglutinante eficaz na
formação do compósito, quando na concentração
utilizada nos experimentos (5%). O método mais
apropriado encontrado foi a aplicação deste aglutinante
por pulverização, onde se obteve bons resultados nos
ensaios de tração. A fabricação de compósitos com
esta composição e este método se mostrou eficiente
para os objetivos da pesquisa.
Fibra de coco - Amido de mandioca - Embalagem

T0888
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COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E ATRIBUTOS DE
QUALIDADE
EM
IOGURTES
PROBIÓTICOS
ADICIONADOS DE GLICOSE-OXIDASE
Thomás Manzano Parisotto (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. José de Assis Fonseca Faria (Orientador),
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA,
UNICAMP
A utilização da glicose-oxidase pode se constituir em
uma alternativa potencial para aumento da estabilidade
das bactérias probióticas dentro do iogurte, mantendo a
dose mínima recomendável para efeitos terapêuticos.
Pode consumir o oxigênio que é permeado para o
interior da embalagem ao longo da estocagem do
produto, sem a necessidade do uso de aditivos
químicos, já que se trata de uma opção biotecnológica.
Adicionalmente, não requer mudança nas etapas
originais de processamento do iogurte, sendo de fácil
implementação na rotina industrial de um laticínio que
pode desta forma, agregar valor ao iogurte produzido,
sem onerar a produção. Não há relatos do uso dessa
enzima em produtos lácteos probióticos na literatura
internacional, o que ressalta a relevância deste estudo.
Contudo, torna-se necessário caracterizar a matériaprima utilizada no processo, bem como os produtos
finais, para fins de rotulagem nutricional, além de
avaliar a influência da enzima em atributos intrínsecos
de qualidade do iogurte que influenciam a sua
aquisição pelo consumidor, como firmeza e a sinérese,
ao longo da estocagem refrigerada do produto.
Iogurte - Probiótico - Glicose-oxidase

T0889

APROVEITAMENTO DE FIBRA DE COCO VERDE
COM RESINA COLOFÔNIA VISANDO APLICAÇÕES
EM SISTEMAS DE EMBALAGEM
Zheng Jinfeng (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. José
de Assis Fonseca Faria (Orientador), Faculdade de
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP
O desenvolvimento e pesquisa de novos materiais para
embalagem têm crescido muito nos últimos tempos, de
forma que possam atender as expectativas econômicas
e ao mesmo tempo, focando-se na preservação do
meio ambiente. A utilização da fibra de coco verde
(Cocos nucifera L.) tem gerado grande interesse
industrial, antes considerado apenas como resíduo
natural após consumo da água de coco, contribuindo
com a carga depositada em lixões. Atualmente o
interesse no reaproveitamento da fibra de coco deve-se
aos fatores positivos relacionados às suas propriedades
como:
reciclabilidade,
biodegradabilidade,
boa
resistência ao impacto, à tração entre outras. Com
esses fundamentos, o trabalho realizado até então
visou a determinação de concentrações de resina
(aglutinante), colofônia, e a fibra de coco para
desenvolvimento de estruturas com destino a
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conformação de embalagem secundária, sendo as
concentrações de 30% e 70%, respectivamente, a
melhor relação encontrada. Porém, devido ao baixo
poder aglutinante da resina, os resultados não foram
muito favoráveis para aplicação como material de
embalagem, principalmente por causa da pouca
resistência mecânica do produto final. As pesquisas
continuam visando o desenvolvimento de embalagens
secundárias em formato de bandeja a partir da fibra de
coco verde e papel reciclado.
Fibra de coco - Colofônia - Embalagem

T0890

DETECÇÃO DE FRAUDES EM AZEITES DE OLIVA
VIRGENS COM ÓLEO DE GIRASSOL ALTO OLÉICO
Lígia Massami Yokoyama (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Lireny Aparecida Guaraldo Gonçalves
(Orientadora), Faculdade de Engenharia de Alimentos FEA, UNICAMP
O Brasil não produz azeite de oliva, sendo um grande
importador de países como Argentina e continente
europeu. Nos últimos anos tem sido crescente a
detecção de fraudes em azeites de oliva virgens, sendo
que o controle analítico é quase inexistente no país. Em
função disso, o azeite de oliva tem sido alvo de
diversos tipos de adulterações com outros óleos
vegetais de baixo valor comercial, com azeite de oliva
refinado, ou com óleo obtido da extração com solventes
da torta residual da prensagem das olivas. Este
trabalho pretende testar adulterações de azeite extra
virgem ou virgem de oliva com óleo de girassol alto
oléico. Primeiramente serão analisadas as amostras
pura de azeite de oliva extra virgem e óleo de girassol
alto oléico, estabelecendo –se assim um padrão de
comparação. Serão realizadas misturas em diferentes
proporções de óleo refinado de girassol alto oléico com
azeite de oliva extra-virgem; e baseando-se na análise
de composição em ácidos graxos será estabelecido um
máximo de mistura que ainda atenda ao valor máximo
de ácido linolênico na legislação. Estas misturas serão
avaliadas quanto a esteróis, tocoferóis, extinção
específica e características físico químicas. Pretendese assim cercear esta atividade de fraude e
implementar o setor de vigilância com técnicas mais
avançadas para se efetivar este controle.
Adulteração - Azeite de oliva - Óleo de girassol alto oleico

T0891

ESTUDO DA DEGRADAÇÃO DE COMPOSTOS
AROMÁTICOS
POR
MICRORGANISMOS
HALOFÍLICOS
Fernanda Franzoni Pescumo (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Lucia Regina Durrant (Orientadora),
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA,
UNICAMP
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A extração do petróleo gera como resíduo grandes
quantidades
de
água
contaminada
com
hidrocarbonetos e com elevada salinidade. Seu
tratamento por métodos químicos/físico-quimicos é
dispendioso e pode gerar grandes quantidades de
resíduos. Uma alternativa mais limpa e barata que pode
ser utilizada é a biorremediação. Para isso, é
necessário conhecer os organismos que degradaram
estes compostos assim como suas necessidades
fisiológicas, a fim de tornar o processo mais rápido e
eficaz. Nesse trabalho foram testadas as bactérias
halofílicas Chromohalobacter sp , Halomonas
organivorans , e 8 linhagens de haloarquéias. Os
organismos foram inoculados, em meio salino contendo
solução de vitaminas e fonte de hidrocarbonetos, e o
crescimento e taxa de biodegradação foram analisados
através de densidade óptica e CLAE, respectivamente.
Foi observado o crescimento das 2 bactérias em PABA
e de Chromohalobacter sp em PABA e fenol. Algumas
linhagens de arqueas conseguiram utilizar PABA, fenol,
ácido salicílico e ácido benzóico. Nossos resultados
sugerem que os estes microrganismos têm potencial
para serem utilizados em processos de biorremediação,
por conseguirem utilizar os hidrocarbonetos como fonte
de carbono e sobreviverem em altas salinidades.
Biodegradação - microrganismos halofílicos - Compostos aromáticos

T0892

CLARIFICAÇÃO DE SUCO DE CAJU POR MICRO E
ULTRAFILTRAÇÃO
EM
UNIDADE
DE
LABORATÓRIO COM MEMBRANAS POLIMÉRICAS
(PES, CEL, PVDF)
Mayra Usuda Miyake (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Luiz Antonio Viotto (Orientador), Faculdade de
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP
O processo de separação por membrana é uma
tecnologia que permite concentrar, fracionar e/ou
purificar fluidos, minimizando a perda de substâncias. A
membrana pode ser constituída de diversos materiais e
podem ser utilizadas diversas massas moleculares de
corte, o que acarretará em uma mudança na
composição das correntes de permeado e retentado. O
caju é uma fruta que tem sido intensamente
industrializada e a obtenção de suco clarificado por
membranas é uma alternativa interessante para a
produção de bebida isotônica ou água com sabor
característico. A fim de obter a clarificação do suco de
caju, possibilitando o desenvolvimento de novos
produtos, neste trabalho foram testados quatro
diferentes tipos de membranas. Para cada tipo de
filtração, foi escolhida a membrana com maior fluxo de
permeado e foram realizadas corridas combinando
diferentes valores de pressão (1 e 2 bar para
microfiltração – 2 e 3 bar para ultrafiltração) e
temperatura (25°C, 35°C e 50°C). Diante dos

resultados, celulose 30 e polietersulfona 150 foram as
membranas com maior fluxo de permeado para ultra e
microfiltração respectivamente. Os dados experimentais
de fluxo de permeado foram ajustados a dois modelos
matemáticos. Além disso, foi feita a caracterização da
alimentação, retentado e permeado.
Membranas - Caju - Clarificação

T0893

RENDIMENTO E ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO
QUÍMICA DE EXTRATOS DE FOLHA DE JACA
(ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS) OBTIDOS POR
TECNOLOGIA SUPERCRÍTICA, EXTRAÇÃO COM
SOLVENTE E ARRASTE A VAPOR
Natalia Vaz (Bolsista IC CNPq) e Profa. Dra. Maria
Ângela de Almeida Meireles (Orientadora), Faculdade
de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP
A demanda por extratos naturais tem aumentado nos
últimos anos, uma vez que eles são substâncias
utilizadas nas indústrias farmacêutica, alimentícia, de
cosméticos, entre outras. As folhas de jaca são ricas
em compostos fenólicos e têm propriedades
antioxidantes e antiinflamatórias. Entretanto, não há
dados disponíveis na literatura sobre extração dessas
folhas, há apenas para a composição da fruta. Neste
trabalho, foram feitas extração a baixa pressão com
agitação, por tecnologia supercrítica e arraste a vapor.
Foi determinada a cinética da extração a baixa pressão
nas temperaturas de 40 e 50ºC com tempos de 30, 60,
90, 120, 150, 180, 210 e 240 min. Foram determinadas
as isotermas de rendimento global (IRG) por tecnologia
supercrítica a 40 e 50ºC e quatro pressões (150, 200,
250 e 300 bar). O maior rendimento obtido a baixa
pressão foi 7,0% a 50ºC e 240 min e o maior
rendimento por SFE foi de 1,77% (a 50ºC e 300 bar).
Foi constatado que o extrato de folhas de jaca não
possui óleo volátil.
Extração supercrítica - Extração a baixa pressão - Extratos vegetais

T0894

ESTUDO DA HIDRÓLISE DE ÓLEO DE SOJA POR
LIPASE DE GEOTRICHUM CANDIDUM COMO
ETAPA PRELIMINAR PARA PRODUÇÃO DE
BIODIESEL
Felipe Masiero Fogaça (Bolsista PIBIC/CNPq), Rafael
Resende Maldonado, Gabriela Alves Macedo e Profa.
Dra. Maria Isabel Rodrigues (Orientadora), Faculdade
de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP
Este trabalho estudou o processo de hidrólise
enzimática de óleo de soja por lipase de Geotrichum
candidum. A enzima utilizada foi obtida a partir de
fermentação submersa com meio otimizado no
Laboratório
de
Engenharia
de
Bioprocessos
(LEB/Unicamp) utilizando água de maceração de milho
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e óleo de soja como substrato e apresentou uma
atividade lipolítica de 15 U/mL. A enzima foi
concentração por precipitação com sulfato de amônio
seguida de liofilização, obtendo-se um concentrado
enzimático com atividade de 500 U/g. A hidrólise do
óleo de soja foi availiada através de um delineamento
experimental completo 23 + 6 pontos axiais + 3 pontos
centrais com as variáveis concentração de lipase (40 a
100 U/g óleo), concentração de água (5 a 15% m/m) e
agitação (90 a 250 rpm) obtendo-se uma taxa de
hidrólise máxima de 37% após 12 horas de processo,
nas condições de 37°C, 70 U/g óleo, 13%m/m de água
e 210 rpm de agitação. O resultado obtido é similar
dados relatados na literatura e mostra-se bastante
promissor pra aplicação do hidrolisado obtido na
produção de biodiesel.
Óleo de soja - Hidrólise - Lipase

T0895

ESTUDO DA IMOBILIZAÇÃO DA LIPASE DE
GEOTRICHUM CANDIDUM
Gabriela Giolo Ramos (Bolsista SAE/UNICAMP), Rafael
Resende Maldonado e Profa. Dra. Maria Isabel
Rodrigues (Orientadora), Faculdade de Engenharia de
Alimentos - FEA, UNICAMP
O principal interesse em imobilizar uma enzima é obter
um biocatalisador com atividade e estabilidade que não
sejam afetadas durante o processo, em comparação à
sua forma livre. Neste trabalho, foi estudada a etapa de
pré-purificação da lipase de Geotrichum candidum, para
obtenção de um concentrado enzimático que pudesse
ser utilizado para imolização enzimática. A lipase foi
obtida por fermentação submersa utilizando água de
maceração de milho e óleo de soja como substratos e
apresentou uma atividade lipolítica de 15 U/mL. O caldo
bruto obtido foi precipitado com duas agentes diferentes
(sulfato de amônio e etanol) e liofilizados, obtendo-se
em ambos os casos precipitados enzimáticos com
atividade enzimática de cerca de 500 U/g, o que
corresponde a um fator de concentração de cerca de 33
vezes. O preparado enzimático foi utilizado para
imobilização em alginato de cálcio. Na imobilização
realizada verificou-se a formação de esferas de alginato
com a enzima, que apresentaram uma atividade
enzimática de 0,9 U/g suporte, resultado considerado
baixo para aplicações futuras. Outros suportes com
apresentem mais afinidade com as lipases devem ser
avalidados para melhorar a eficiência do processo de
imobilização.
Imobilização - Lipase - Geotrichum
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DESIDRATAÇÃO
OSMÓTICA
À
PRESSÃO
ATMOSFÉRICA E A VÁCUO DE FATIAS DE MANGA:
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AVALIAÇÃO
DO
PROCESSO
E
DAS
CARACTERÍSTICAS DE TEXTURA DA FRUTA
Carina Lima de Macedo (Bolsista PIBIC/CNPq e
FAPESP), Leila Mendes Pereira (Co-orientador) e
Profa. Dra. Miriam Dupas Hubinger (Orientadora),
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA,
UNICAMP
Neste trabalho estudou-se o efeito dos processos de
desidratação osmótica à pressão atmosférica e a
vácuo, adicionados ou não de sais de cálcio, na perda
de peso, perda de água e ganho de sólidos e nas
características de textura de mangas, através de
ensaios de textura instrumental. Foram utilizadas
soluções de sacarose a 60°Brix e 30°C, com adição de
0; 0,6 e 1,2% (p/p) de lactato de cálcio. Os ensaios
osmóticos foram realizados sob pressão atmosférica ou
com aplicação de pulso de vácuo a 100mbar no início
do processo por 10 e 15 minutos, por período total de 2
horas de processo. A aplicação do pulso de vácuo
aumentou a perda de água das mangas, porém reduziu
a incorporação de sólidos. Por outro lado, o sal de
cálcio reduziu a transferência de massa, dificultando
tanto a saída de água quanto a entrada de sólidos nas
frutas. O processo osmótico reduziu os valores de
tensão na ruptura das mangas a valores equivalentes à
66% da tensão de ruptura da fruta fresca. A aplicação
de pulso de vácuo e o uso do sal de cálcio, no entanto,
foram capazes de preservar essa propriedade de
textura das mangas, apresentando valores de tensão
na ruptura em torno de 85% e 100% dos valores
apresentados pela fruta fresca, respectivamente,
mostranto compensar as perdas de textura das frutas
causadas pelo processo osmótico.
Pulso de vácuo - Cálcio - Estrutura celular

T0897

MANGAS OSMOTICAMENTE DESIDRATADAS COM
ADIÇÃO DE SAIS DE CÁLCIO: AVALIAÇÃO DAS
CARACTERÍSTICAS
ESTRUTURAIS
POR
CALORIMETRIA
Ivan Luni Truite (Bolsista PIBIC/CNPq e FAPESP), Leila
Mendes Pereira (Co-orientador) e Profa. Dra. Miriam
Dupas Hubinger (Orientadora), Faculdade de
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP
Neste trabalho avaliou-se o efeito dos processos de
desidratação osmótica nas características estruturais
de fatias de manga, através de ensaios de calorimetria
diferencial de varredura. Tratamentos osmóticos,
utilizando soluções de sacarose a 60°Brix e 30°C, sob
pressão atmosférica e com aplicação de pulso de
vácuo, adicionados ou não de lactato de cálcio, foram
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estudados. O sal de cálcio foi adicionado à solução
osmótica nas concentrações de 0,6 e 1,2% (p/p). O
pulso de vácuo foi aplicado no início do processo a
100mbar durante 10 e 15 minutos e a desidratação
osmótica foi avaliada após 2 horas de processo. A
parede celular das frutas submetidas aos diferentes
processos osmóticos foi extraída e ensaios de
calorimetria diferencial de varredura foram realizados
para avaliação das mudanças estruturais causadas
pelos diferentes processos osmóticos e para verificar a
+2
interação entre os íons Ca e a matriz péctica presente
nos tecidos das mangas. Dois diferentes picos
endotérmicos foram observados nos termogramas
obtidos para todos os tratamentos osmóticos, com
temperaturas ao redor de 100 a 120°C e de 200 a
205°C. Esses picos puderam ser relacionados à
temperatura de fusão de componentes da parede
celular das mangas, como pectina e celulose,
observando-se deslocamentos dos picos em função
dos tratamentos osmóticos aplicados.
Desidratação osmótica - Pulso de vácuo - Cálcio

T0898

INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS DE PROCESSO NA
SECAGEM
POR
SPRAY
DRYER
DE
UM
HIDROLISADO PROTÉICO DE MEXILHÃO
Samira Silva Deles (Bolsista SAE/UNICAMP), Vanessa
Martins da Silva (Co-Orientadora) e Profa. Dra. Miriam
Dupas Hubinger (Orientadora), Faculdade de
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP
A carne de mexilhão constitui uma importante fonte de
proteínas, contendo baixos teores de lipídios e baixo
valor calórico, contudo, o consumo no país é reduzido.
Uma alternativa de processamento dessa carne é a de
produção de um flavor em pó, a partir de um hidrolisado
protéico, para ser utilizado como saborizante em
alimentos como sopas, sucos de tomates e/ou outras
bebidas. Por isso, o presente trabalho teve como
objetivo avaliar a influência das variáveis do processo
de secagem sobre as características físico-químicas do
hidrolisado protéico de carne de mexilhão em pó. O
hidrolisado protéico foi obtido a partir de uma reação
enzimática da carne de mexilhão, utilizando a protease
Protamex, nas seguintes condições: temperatura de 51
°C, relação enzima:substrato de 4,5 % p/p e pH igual a
6,85. Os ensaios de secagem foram realizados em um
spray dryer laboratorial segundo um planejamento
experimental 2³ completo. Foram avaliadas como
variáveis independentes: temperatura do ar de
secagem (140 a 190°C), vazão mássica de alimentação
(0,4 a 1,0 L/h) e concentração de maltodextrina 10DE
(5 a 15%). As respostas estudadas foram: o rendimento
do processo e as características físico-químicas do
hidrolisado protéico em pó, como: umidade, atividade
de água, higroscopicidade, densidade aparente e
diâmetro médio das partículas. O processo de secagem

foi otimizado através da Metodologia de Superfície de
Resposta, de modo que a obter os menores valores de
umidade e de higroscopicidade do produto em pó.
Secagem por atomização - Hidrolisado protéico - Planejamento
experimental

T0899

EFEITO DO TEOR DE GORDURA SOBRE A
PROTEÓLISE DE LEITE UHT DURANTE SUA VIDA
DE PRATELEIRA
Lívia Miranda Trama (Bolsista PIBIC/CNPq), Marcela
de Rezende Costa e Profa. Dra. Mirna Lúcia Gigante
(Orientadora), Faculdade de Engenharia de Alimentos FEA, UNICAMP
O leite longa-vida (UHT) é o tipo de leite fluido mais
produzido e comercializado no Brasil. A proteólise é um
dos principais parâmetros que limitam sua vida de
prateleira, uma vez que provoca o aumento da
viscosidade e até mesmo a gelificação do produto.
Alguns autores sugerem que o leite UHT desnatado é
mais suscetível à proteólise, e consequentemente à
gelificação, do que o leite integral. O objetivo desse
trabalho foi avaliar o efeito do teor de gordura sobre a
proteólise e viscosidade do leite UHT. Após a recepção
na indústria, o leite cru foi dividido em dois tanques.
Antes da esterilização, o leite do primeiro tanque foi
pasteurizado e o do segundo foi desnatado e
pasteurizado. Os leites UHT desnatado e integral foram
esterilizados por injeção direta de vapor em planta
industrial. O processo completo foi repetido duas vezes.
Amostras de leite cru, pasteurizado e UHT integral e
desnatado foram avaliadas quanto a composição
centesimal. Amostras de leite UHT integral e desnatado
foram avaliadas quinzenalmente quanto a proteólise,
através da determinação de proteína total, de nitrogênio
solúvel em TCA 12% e em pH 4,6 pelo método de
kjeldahl, viscosidade e perfil protéico por eletroforese
em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE).
Leite UHT - Proteólise - Gelificação

T0900

AÇÃO DO URUCUM E DO COENTRO NA OXIDAÇÃO
LIPÍDICA EM PESCADA BRANCA (CYNOSCION
LEIARCHUS)
Gabriel Guerra Costa (Bolsista PIBIC/CNPq), Lilian
Regina Barros Mariutti e Profa. Dra. Neura Bragagnolo
(Orientadora), Faculdade de Engenharia de Alimentos FEA, UNICAMP
O objetivo do trabalho foi investigar o potencial do
urucum e do coentro, e a ocorrência de sinergismo
quando
estes
condimentos
são
adicionados
simultaneamente, na inibição da oxidação lipídica em
filés de pescada branca (Cynoscion leiarchus) durante
o armazenamento. Para avaliar a oxidação lipídica
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foram realizadas as análises de TBARS, bixina e dienos
conjugados. Foram adquiridos cerca de 3 kg de filés de
pescada, moídos, pesados e divididos em quatro
frações. Uma das frações foi o controle, sem adição de
urucum e coentro, e nas demais foram adicionados
0,1% de urucum, 0,5% de coentro e 0,1% de urucum
mais 0,5% de coentro. Foram elaboradas almôndegas
de 50 ± 2 g, embaladas em sacos de polietileno
permeáveis ao oxigênio e estocadas no escuro a -18 ºC
por 120 dias. No tempo zero e a cada 15 dias as
amostras foram cozidas a 97ºC durante 30 min e as
análises realizadas em triplicata. Durante a estocagem
não houve diferença nos resultados de dienos
conjugados. Os valores de bixina nos filés adicionados
de coentro e urucum foram maiores que nos filés
adicionados de urucum demonstrando sinergismo,
provavelmente, através de um mecanismo de
regeneração da bixina pelo coentro. Durante os 120
dias, os resultados de TBARS foram sempre menores
nos filés adicionados de coentro e urucum confirmando
a ação sinergística.
Oxidação lipídica - Antioxidantes - Pescada

T0901

EFEITOS DA GENÉTICA (NELORE VS. F1 BOS
TAURUS
BRITÂNICO
X
NELORE)
NAS
DETERMINAÇÕES DE TEXTURA DA CARNE
Mariana Paula Dias (Bolsista PIBIC/CNPq), Sérgio
Bertelli Pflanzer (Co-orientador) e Prof. Dr. Pedro
Eduardo de Felicio (Orientador), Faculdade de
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP
Produzir carne bovina macia, saborosa e suculenta é
um dos maiores desafios da pecuária e da indústria
frigorífica. Pesquisas mostram que, estando todos os
outros fatores sob controle, as variações genéticas são
suficientes para provocar reações de desapontamento
no consumidor. Este trabalho teve como objetivo avaliar
o efeito do cruzamento de Bos taurus (origem européia)
com Bos indicus (origem indiana) na maciez do
contrafilé (m. Longissimus dorsi) de bovinos machos
não-castrados. Foram utilizados neste estudo 17
animais F1 Angus x Nelore e 19 Nelore terminados em
confinamento. Comprimento de sarcômero, pH, perda
de peso por cocção (PPC) e maciez medida como força
de cisalhamento (WBS) foram determinados nas
amostras maturadas (14 dias). O pH médio foi 6,2 no
Nelore e 5,8 no F1 (P<0,05). As médias de
comprimento de sarcômero, WBS e PPC não diferiram
(P>0,05) entre os grupos. Devido à inesperada
incidência de amostras DFD, principalmente no Nelore,
a comparação entre os grupos genéticos foi
prejudicada. Quando foram retiradas as amostras DFD
(pH6,0), a PPC manteve-se semelhante em ambos os
grupos, mas a média de WBS do Nelore (n=6)
aumentou 1kg e a do F1 (n=12) 0,1kg, ficando em
5,6kg e 5,0kg, respectivamente, revelando uma
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melhoria da maciez decorrente do cruzamento, não
significante (P>0,05) porque o número de observações
foi muito reduzido em ambos os grupos.
Carne bovina - Força de cisalhamento - Maciez

T0902

AVALIAÇÃO DE COMPOSTOS MINORITÁRIOS EM
ÓLEOS DE CAFÉ VERDE ARÁBICA E ROBUSTA
Luciana Zuleta Bianchi (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Renato Grimaldi (Orientador), Faculdade de Engenharia
de Alimentos - FEA, UNICAMP
O óleo de café verde é muito utilizado no mercado de
cosméticos devido seu alto teor de matéria
insaponificável,
principalmente
em
produtos
relacionados aos filtros de proteção solar. Este trabalho
teve como objetivo principal a extração do óleo de café
verde (variedades Arábica e Robusta) por prensagem
contínua (método comercial) e com dois tipos de
solventes, hexano e etanol, sempre visando a maior
concentração de matéria insaponificável. A variedade
Arábica apresentou cerca de 15% de óleo na extração
com hexano, praticamente o dobro do valor obtido da
variedade Robusta. Apesar disso, considerando o
objetivo deste trabalho, todos os óleos obtidos serão
avaliados com relação aos teores de tocoferóis totais e
individuais, fitosteróis e compostos fenólicos, principais
componentes da matéria insaponificável, com
características dermatologicamente aprovadas. O
mercado de cosmético sempre busca o conhecimento
de óleos vegetais que possuam propriedades
cosmecêuticas, aliando o bom desempenho do produto
com fins terapêuticos.
Café verde - Matéria Insaponificável - Extração

T0903

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA
ESTABILIZAÇÃO FÍSICA, SENSORIAL DE CALDODE-CANA CARBONATADO E/OU REFRESCO
Camila Carou Di Stefano (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Roberto Hermínio Moretti (Orientador), Faculdade
de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP
O caldo de cana, também conhecido popularmente
como garapa, é uma bebida de grande aceitação pelo
consumidor brasileiro, e nos vendedores ambulantes,
normalmente é comercializada em misturas com sucos
de frutas ácidas. Para este projeto foram realizadas
análises sensoriais e determinações físico-químicas do
caldo-de-cana processado e também o estudo da vida
de prateleira dos produtos. As determinações
sensoriais foram feitas com 60 provadores em 4
produtos elaborados a partir do caldo de cana: caldo de
cana puro (tratamento 1), caldo de cana com limão
(tratamento 2), caldo de cana puro carbonatado
(tratamento 3) e por fim caldo de cana com limão
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carbonatado (tratamento 4). Os resultados foram
analisados num total de 75 dias de vida de prateleira,
realizados a cada 15 dias. Este estudo demonstrou a
possibilidade de comercialização do produto com
segurança alimentar e tempo necessário para
produção, logística, comercialização e consumo por
parte da população.
Caldo de cana - Estabilização - Refresco

T0904

ESTUDO DE VARIEDADES DE CANA DE AÇÚCAR
PARA A PRODUÇÃO DE CALDO DE CANA PARA
CONSUMO HUMANO
Natasha Gonçalves Gesualdi (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Prof. Dr. Roberto Hermínio Moretti (Orientador),
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA,
UNICAMP
O Brasil é grande produtor e consumidor de caldo de
cana-de-açúcar, bebida de grande aceitação pelo
consumidor brasileiro, e nos vendedores ambulantes,
normalmente é comercializada em misturas com sucos
de frutas ácidas. Nesse trabalho foi estudada a melhor
variedade de cana-de-açúcar para o consumo humano
através de determinações físicas e sensoriais do caldo
de cana. As determinações foram rendimento, pH,
ºBrix, acidez, relação ºBrix/Acidez, cor e turbidez. Nas
determinações físico-químicas, a variedade V12
(IACSP93-3046) teve um resultado muito acima das
outras variedades da população amostral. Mas a
segunda colocada no fator de qualidade, V10
(IACSP93-6048), teve uma melhor avaliação sensorial
em relação aos atributos de sabor, cor e impressão
global em relação a V12. Como as características
sensoriais são de extrema importância para se
desenvolver um caldo de cana-de-açúcar processado, a
variedade IACSP93-6048 é a mais indicada para este
fim.
Cana-de-açúcar - Caldo de cana - Análise snsorial

T0905

EMULSÕES
O/A
ESTABILIZADAS
POR
COMPLEXOS ANFIFÍLICOS DE PROTEÍNAS DO
SORO E GELANA
Bruna de Oliveira Gomes (Bolsista FAPESP), Ângelo
Luiz Fazani Cavallieri (Co-orientador) e Profa. Dra.
Rosiane Lopes da Cunha (Orientadora), Faculdade de
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP
A busca pelo aumento da estabilidade de emulsões
consiste em um grande desafio para a indústria
alimentícia, uma vez que a instabilidade de tais
sistemas é diretamente associada a parâmetros de
qualidade e aceitabilidade por parte dos consumidores.
A adição de biopolímeros, como proteínas do soro do
leite e polissacarídeos, ou complexos formados por

uma junção de ambos, pode levar à estabilização das
emulsões, devido às propriedades de atividade
superficial das proteínas do soro e aumento de
viscosidade do meio contínuo promovida pelo
polissacarídeo. O objetivo principal deste trabalho foi
estudar a formação de complexos anfifílicos formados
por isolado protéico de soro (WPI) (0,1 a 1,5% p/p) e
goma gelana (0,01% a 0,5% p/p) em pHs 3 e 7, bem
como a estabilização de emulsões O/A através do uso
destes biopolímeros. Devido às interações preferenciais
polissacarídeo-polissacarídeo, a reatividade da gelana
com o WPI mostrou-se muito baixa não levando à
formação dos complexos anfifílicos. Embora tais
complexos não sejam formados, o uso de misturas
destes biopolímeros no meio aquoso das soluções
levou a uma estabilização das emulsões, podendo-se
atribuir tal efeito à combinação das propriedades de
superfície do WPI e a estabilização estérica promovida
pela gelana.
Emulsões - Proteínas do soro - Gelana

T0906

ESTUDO
DE
EMULSÕES
ÓLEO-ÁGUA
ESTABILIZADAS POR CONJUGADOS CASEINATO
DE SÓDIO-LBG
Daianne Batista de Lima (Bolsista PIBIC/CNPq),
Fabiana de Assis Perrechil e Profa. Dra. Rosiane Lopes
da Cunha (Orientadora), Faculdade de Engenharia de
Alimentos - FEA, UNICAMP
Devido à crescente tendência para a substituição de
emulsificantes sintéticos por naturais, as proteínas vêm
sendo cada dia mais empregadas na estabilização de
emulsões alimentícias. No entanto, a baixa solubilidade
desses ingredientes em condições de pH próximas ao
pI limita sua aplicação em diversos produtos
alimentícios. Uma maneira de promover a melhoria da
propriedade emulsificante das proteínas é através da
sua conjugação com polissacarídeos através da reação
de Maillard. Assim, o principal objetivo deste trabalho
foi avaliar a ação dos conjugados caseinato de sódio –
LBG na estabilização de emulsões O/A em pH 3,5.
Para o preparo dos emulsificantes, soluções de
caseinato e LBG foram misturadas, liofilizadas e
submetidas a tratamento térmico sob condições
controladas. Os emulsificantes formados foram
analisados através de eletroforese e empregados para
o preparo das emulsões O/A, as quais foram avaliadas
através de observações visuais, microscopia e reologia.
Em geral, as emulsões estabilizadas pelos conjugados
apresentaram melhor estabilidade e menor viscosidade
quando comparadas com sistemas estabilizados
apenas pela proteína. A partir dos resultados obtidos foi
possível concluir que os conjugados são uma excelente
alternativa na substituição de proteínas puras e
emulsificantes sintéticos em emulsões alimentícias.
Emulsões - Conjugados - Estabilidade
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T0907

COMPORTAMENTO DE FASES, ESTRUTURAL E
REOLÓGICO DE SISTEMAS FORMADOS POR
PROTEÍNAS DO LEITE, GELANA E INULINA
Helena Coimbra de Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP),
Carolina Siqueira Franco Picone e Profa. Dra. Rosiane
Lopes da Cunha (Orientadora), Faculdade de
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP
Apesar do grande interesse em alimentos funcionais
adicionados de fibras solúveis, existem poucos estudos
que correlacionam as interações entre seus
ingredientes e suas propriedades estruturais, textura e
estabilidade. Neste contexto, este trabalho avaliou a
influência da inulina na estabilidade dos sistemas
compostos por caseinato de sódio (4 e 6% p/p) e
gelana (0,3 – 0,9% p/p) ou concentrado protéico de
soro (WPC) (4 e 6% p/p) e gelana (1,7 – 2,3% p/p) em
pH 7,0 através de ensaios de capacidade de retenção
de água (CRA). A firmeza dos géis foi medida por
ensaios de compressão uniaxial e a microestrutura
visualizada por microscopia eletrônica de varredura
(SEM). Os géis de caseinato e gelana apresentaram
maior capacidade de retenção de água e maior tensão
de ruptura quando comparados aos de WPC e gelana.
A inulina não influenciou a capacidade de retenção de
água dos géis, mas provocou um significativo aumento
nas tensões de ruptura dos mesmos para ambas as
proteínas, assim como observado com o aumento da
concentração de gelana. A microscopia das amostras
mostrou a ocorrência da micro-separação de fases nos
géis que continham WPC, no entanto, a adição de
inulina não implicou em diferenças significativas na
microestrutura dos géis. Diante dos resultados obtidos,
observou-se que a inulina não causa grandes
modificações nas propriedades físicas de sistemas
modelo complexos compostos por proteínas do leite e
polissacarídeo, podendo ser adicionada em produtos
lácteos sem que altere sua estabilidade e leve apenas a
um pequeno aumento de firmeza destes produtos.
Reologia - Separação de fases - Biopolímeros

T0908

EMULSÕES
O/A
ESTABILIZADAS
E/OU
GELIFICADAS POR MISTURAS DE PROTEÍNAS DO
SORO NATIVAS E/OU DESNATURADAS
Raphaela de Araujo Mantovani (Bolsista FAPESP),
Angelo Luiz Fazani Cavallieri (Co-orientador) e Profa.
Dra. Rosiane Lopes da Cunha (Orientadora), Faculdade
de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP
A estabilidade de emulsões alimentícias pode ser
melhorada pela adição de emulsificantes e/ou redução
do tamanho das gotas da fase dispersa. Proteínas do
soro
são
moléculas
anfifílicas
consideradas
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emulsificantes naturais. A gelificação a frio de emulsões
consiste em um novo processo que pode originar
produtos com textura diferenciada. Neste trabalho
primeiramente foram avaliados a estabilidade
(separação de fases), comportamento reológico e
distribuição de tamanho de gotas de emulsões
homogeneizadas a altas pressões e contendo 30%
(p/p) de óleo de soja e 7% (p/p) de proteínas do soro
(na fase aquosa) nativas ou desnaturadas em
diferentes condições. A partir desta avaliação, foi
realizada a gelificação a frio (com adição de glucona- lactona) das emulsões com melhores características de
estabilidade e menor tamanho de dispersão de gota. A
desnaturação protéica aumentou a estabilidade das
emulsões, porém produziram agregação de partículas e
pré-gelificação (maior viscosidade) após o processo de
homogeneização a altas pressões. Por outro lado,
emulsões com proteínas nativas foram estáveis, com
reduzido tamanho de partículas e viscosidade, o que
permitiu o processo de gelificação a frio. Os géis de
emulsão apresentaram maior rigidez e elasticidade
quando acidificados lentamente, indicando que
poderiam ser utilizados como matrizes para
encapsulação de compostos de elevado valor
nutricional.
Proteínas do soro - Emulsões alimentícias - Gelificação a frio

T0909

DESENVOLVIMENTO
DE
EMULSIFICANTES
NATURAIS A BASE DE SOJA
Vitor Amorim Ramos, Fabiana de Assis Perrechil e
Profa. Dra. Rosiane Lopes da Cunha (Orientadora),
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA,
UNICAMP
Visando atender às exigências do mercado e melhorar
a qualidade de seus produtos, a indústria alimentícia
vem buscando a substituição de ingredientes sintéticos
por naturais. A proteína de soja se apresenta como
uma boa opção de ingrediente, já que é amplamente
produzida no Brasil com um preço acessível, além de
ser um alimento benéfico à saúde. Assim, esse projeto
teve o objetivo de estudar novos emulsificantes
preparados a partir da mistura de diferentes frações de
proteína de soja, tratadas ou não termicamente, quando
empregados em emulsões óleo-água (O/A). Para isso,
as frações protéicas da soja (7S e 11S) foram extraídas
e misturadas em diferentes condições para o preparo
dos emulsificantes. Para o preparo das emulsões O/A,
os ingredientes (óleo de soja, água e os emulsificantes)
foram misturados e homogeneizados em um dispositivo
de alta pressão. As emulsões foram então analisadas
através de estudos de estabilidade, reologia,
microscopia e determinação da concentração de
proteína superficial. Emulsificantes contendo maior
quantidade da fração 11S apresentaram melhor
eficiência na emulsificação dos sistemas, resultando na

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
produção de emulsões altamente estáveis. Com isso,
concluiu-se que através de um processo simples foi
possível obter um emulsificante natural e de alta
eficiência estabilizante.
Emulsificante - Proteína de soja - Reologia

T0910

EVOLUÇÃO
DO
DIACETIL
DURANTE
ARMAZENAMENTO DE QUEIJO DE COALHO
Rafael Assumpção Fiorda (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Walkiria Hanada Viotto (Orientadora),
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA,
UNICAMP
Queijos de coalho mais aceitos sensorialmente
apresentam aroma característico de manteiga,
resultado da formação de diacetil. O objetivo desse
trabalho foi avaliar a evolução do diacetil durante o
tempo de armazenamento refrigerado por análise
química e sensorial. Quatro queijos de coalho, de
diferentes procedências, foram armazenados em
câmara fria e o teor de diacetil e o aroma de manteiga
foram avaliados nos dias 0, 30, 60, 90, 120 e 132 de
armazenamento refrigerado. A composição dos queijos
de coalho foi determinada 20 d após a fabricação. O
teor de diacetil foi determinado por método
colorimétrico. A análise sensorial foi realizada por uma
equipe selecionada e treinada para avaliar a
intensidade do aroma de manteiga no queijo. A amostra
referência utilizada no treinamento da equipe sensorial
foi uma solução de diacetil em leite. Em geral, as
amostras apresentaram baixa concentração de diacetil,
o que dificultou a detecção do aroma de manteiga pela
equipe sensorial treinada. Após 30 dias de
armazenamento refrigerado, houve uma queda na
concentração do diacetil dos queijos de coalho.
Análise sensorial - Diacetil - Queijos

T0911

EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE AMIDO NAS
CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DE ANÁLOGOS
DE REQUEIJÃO CULINÁRIO
Thatiane Graciani Carniato (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Walkiria Hanada Viotto (Orientadora),
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA,
UNICAMP
O requeijão culinário é um tipo de requeijão, não
especificado
pela
legislação
brasileira,
cuja
consistência está entre a do requeijão de barra e o
cremoso. A produção de requeijão culinário
corresponde a 74,6% do total de requeijão produzido no
país. Em 2007, o Brasil produziu 113.420 toneladas de
requeijão culinário, um crescimento aproximadamente
60% maior que o requeijão cremoso. O requeijão
culinário é muito utilizado como ingrediente de pratos

prontos, pizzas, salgados e massas e, por isso, deve
possuir características sensoriais um pouco mais
acentuadas e suportar altas temperaturas sem
apresentar escurecimento e derretimentos excessivos.
A adição de amido, na produção de análogos de
requeijão culinário (queijo imitação), tem sido utilizada
pela indústria com o objetivo de melhorar as
propriedades sensoriais e funcionais. O objetivo do
trabalho foi avaliar a influência do teor de amido
modificado (0 a 4%) nas características sensoriais e
funcionais do requeijão culinário. Análises de
composição, perfil de textura, capacidade de
derretimento, microestrutura e aceitação sensorial
foram realizados. A adição de amido não influenciou a
composição do queijo (p<0,05), mas afetou as
propriedades de textura e derretimento. Quanto maior
foi a concentração de amido, menor foi o derretimento e
maior a dureza dos análogos de requeijão culinário.
Requeijão - Amido - Funcionalidade

T0912

ESTUDO DA ADIÇÃO DE HIDROCOLÓIDES (GOMA
XANTANA E GOMA GUAR) NO PROCESSO E NA
QUALIDADE TECNOLÓGICA DE MACARRÃO
INSTANTÂNEO
Caio Massaharu Ogushi (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Yoon Kil Chang (Orientador), Faculdade de
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP
Introdução: O macarrão oriental e principalmente feito
com farinha de trigo (Triticum aestivum) sal e água e é
consumido em pratos com bastante água como, por
exemplo, em sopas. Os “noodles” instantâneos por ser
um produto frito, contém alto grau de óleo residual e
compostos de derivados de óleos. Por isso, existem
grandes preocupações com relação à saúde. O
consumo excessivo de gordura, especialmente gordura
saturada, está relacionado com problemas de
obesidade, doenças cardiovasculares e outros
problemas relacionados à saúde. Objetivo: O objetivo
deste trabalho é estudar a utilização de hidrocolóides
(goma xantana e goma guar) nas propriedades
tecnológicas (textura, teste de cozimento e cor) no
processo de obtenção de macarrão instantâneo.
Metodologia: o macarrão será processado segundo os
procedimentos normais da industria com a variação das
variáveis (% de goma guar e xantana) posteriormente
serão feitos 11 ensaios sendo que os macarrões
obtidos em cada delineamento serão caracterizados
quanto à absorção de óleo, umidade, teste de
cozimento, sendo analisado a perda de sólidos na água
de cozimento, o aumento de peso do produto cozido e
o aumento do volume do produto cozido e textura,
sendo analisada a força de quebra com “probe” A/LKB.
Goma guar - Goma xantana - Macarrão instantâneo
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T0913

CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE “COOKIES”
ENRIQUECIDOS
COM
FARINHA
DE
SOJA
INTEGRAL E FLOCOS DE AVEIA
Gabriela Wakayama Nomiyama (Bolsista PIBIC/CNPq),
Leomar Hackbart da Silva (Co-orientador) e Prof. Dr.
Yoon Kil Chang (Orientador), Faculdade de Engenharia
de Alimentos - FEA, UNICAMP
Os biscoitos são produtos de grande interesse
comercial, que podem ser desenvolvidos com a
finalidade de enriquecimento nutricional, principalmente
aumentando o teor de fibra e proteína. Neste trabalho,
avaliou-se o efeito da substituição parcial da farinha de
trigo (FT) por farinha de soja integral micronizada
(FSIM) e flocos de aveia (FA) nas características
tecnológicas de “cookies”. Os biscoitos foram
elaborados segundo o método da AACC (10-50 D),
substituindo-se parte da FT por FSIM e FA, totalizando
4 formulações: A-14% FSIM e 10% FA; B-36% FSIM e
32% FA; C-25% FSIM e 21% FA; e D-controle. Foram
feitas análises de volume específico, umidade, textura e
cor dos “cookies”. Observou-se que a formulação C
apresentou maior volume específico (3,68 cm³/g)
enquanto que as demais formulações apresentaram
volume em torno de 2,5 cm³/g. Quanto maior a adição
de FSIM menor foi a umidade dos biscoitos. O aumento
da adição de FA resultou em maior dureza. De modo
geral os “cookies” elaborados com maior porcentagem
de FSIM e FA apresentaram maior proximidade com a
cor amarelo escuro. A substituição parcial da FT por
FSIM e FA alterou as características tecnológicas dos
“cookies”, resultando em aumento de volume e dureza
e redução da umidade, permitindo a obtenção de
biscoitos com melhores características tecnológicas e
funcionais.
Biscoitos - Soja - Aveia

T0914

ACOMPANHAMENTO DA ESTABILIDADE DA
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, BRANCA E
FARELO DURANTE O ARMAZENAMENTO
Mayra Lumi Noguchi (Bolsista PIBIC/CNPq), Paula
Fernanda Pinto da Costa (Co-orientadora) e Prof. Dr.
Yoon Kil Chang (Orientador), Faculdade de Engenharia
de Alimentos - FEA, UNICAMP
Existe uma demanda por produtos contendo fibras,
devido aos benefícios à saúde, sendo a utilização de
farinha de trigo integral (FTI) uma alternativa para
inserir fibras na formulação de produtos. No entanto, a
FTI possui uma vida de prateleira reduzida. Este
trabalho objetivou acompanhar as alterações reológicas
e oxidativas da FTI, farinha branca (FB) farelo durante 3
meses de armazenamento, através de análises de
farinografia (AACC nº 54-21, 1995)e acidez do extrato
etéreo (AACC nº 58-15). A FTI foi obtida por moagem
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do grão de trigo em moinho de rolos e, a FB e o farelo,
foram obtidos por separação da FTI em peneiras. Os
resultados indicaram que o farelo possui a maior acidez
do extrato etéreo, seguida da farinha de trigo integral e,
em menor acidez, a farinha de trigo branca. Com o
armazenamento de 3 meses, houve um aumento de
143,83% de acidez na farinha branca, 128,37% na
farinha integral e 56,02% no farelo. Nas análises
farinográficas, a farinha branca e a farinha de trigo
integral podem ser classificadas como muito forte e
forte, respectivamente. Durante o armazenamento, não
houve alterações nos perfis farinográficos. Portanto,
durante o armazenamento da FTI e suas frações ocorre
um aumento da acidez do extrato etéreo, porém sem
modificações nos perfis farinográficos.
Trigo - Farinha integral - Vida de prateleira

T0915

QUALIDADE
TECNOLÓGICA
DE
MASSAS
ALIMENTÍCIAS SECAS ELABORADAS DE FARINHA
DE TRIGO (T. AESTIVUM L.) COM ADIÇÃO DE
TRANSGLUTAMINASE
E
MONOGLICERÍDIOS,
UTILIZANDO
UM
PROCESSO
À
ALTA
TEMPERATURA DE SECAGEM
Priscila Lie Kawazoi (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Yoon Kil Chang (Orientador), Faculdade de
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP
No Brasil, devido a fatores pedológicos e climáticos,
não se cultiva farinha de trigo durum, utilizada para
produzir massas alimentícias. A fim de evitar a
importação dispendiosa de semolina de trigo durum,
países em desenvolvimento procuram utilizar como
alternativa as matérias-primas locais. Desta forma, o
presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da
adição da enzima transglutaminase e de monoglicerídio
na massa alimentícia seca, utilizando farinha de trigo
comum (T. aestivum L.), e comparar com duas
composições de massa seca: uma obtida utilizando
somente farinha de trigo durum e uma produzida
somente com farinha de trigo comum (T. aestivum L.).
A enzima transglutaminase age nas proteínas do glúten
reforçando a estrutura de rede e modificando sua
viscoelasticidade. Os monoglicerídios atuam na
redução da perda de sólidos na água de cozimento e
na melhoria da textura, além de aumentarem a
uniformidade, a espessura, o brilho e a dureza das
massas. Os ensaios foram elaborados segundo um
delineamento composto central rotacional com as
variáveis independentes transglutaminase (de 0 a
200,00mg/kg) e monoglicerídio (de 0 a 2%). O
delineamento incluiu onze ensaios: quatro pontos
fatoriais, quatro pontos axiais e três repetições do ponto
central. Os resultados são analisados por Metodologia
de Superfície de Resposta e as variáveis pelas
propriedades reológicas da farinha (farinografia,
extensografia, quantidade de glúten e número de
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queda) e as características das massas alimentícias
(umidade, cor, textura e teste de cozimento).

Faculdade
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Engenharia

Agrícola

-

FEAGRI,

Massa alimentícia - Transglutaminase - Monoglicerídios

Faculdade de Engenharia Agrícola
T0916

APLICAÇÃO DE RADIAÇÃO UV EM FIGOS:
REDUÇÃO
DE
MICROORGANISMOS
E
MANUTENÇÃO DA QUALIDADE
Débora Marcatto de Abreu (Bolsista OMS Organização Mundial de Saúde) e Prof. Dr. Antonio
Carlos de Oliveira Ferraz (Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
A produção de figos é muito importante para a
economia da região de Valinhos e possui importante
função social como fonte geradora de renda e
empregos para pequenos produtores e agricultores
familiares. No entanto, o armazenamento e a
comercialização do figo é limitado, pois possui uma vida
útil muito curta quando armazenados em condições
ambientais, acarretando num elevado índice de perda
do produto colhido e das suas qualidades nutricionais.
Para que essas perdas, faz-se necessário o uso de
tecnologias capazes de prolongar sua vida-útil. A
radiação ultravioleta (UV-C) tem-se destacado no
prolongamento da vida pós-colheita de frutas, controle
de doenças, por não deixar resíduos, exercer efeito
fungicida e induzir resposta de resistência em frutos.
Nesse contexto, o uso de radiação ultra-violeta torna-se
uma importante alternativa de tratamento físico em
substituição ao tratamento químico, além de
apresentar-se como uma tecnologia barata, fácil e de
adequada utilização para pequenos produtores. No
presente trabalho foi investigado a utilização da
exposição dos frutos à radiação ultravioleta, avaliandose o efeito do tempo de exposição na sensibilidade da
epiderme e qualidade do fruto, e na inativação de seu
principal patógeno. Utilizou-se taxa de fluência de
radiação UV-C de 2,2 mW.cm -2 para os tempos de
exposição de 0, 20, 40 e 60 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 10
e 15 minutos. O tempo de exposição de 40 segundos
apresentou os melhores índices de aparência, e
mostrou-se eficiente na redução do desenvolvimento
de podridões provocadas por Aspergillus, principal
microorganismo patógeno da espécie.
Ficus Carica L. - Radiação ultra-violeta - Agricultura familiar

T0917

PROJETO DE UM SISTEMA ROTACIONAL, COM
ACIONAMENTO HIDRÁULICO PARA O CORTE DE
PLANTAS DANINHAS
Carlos Henrique Albrecht Junior (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Prof. Dr. Antonio José da Silva Maciel (Orientador),

Um problema muito freqüente nas propriedades rurais é
o controle de plantas daninhas. Existem diversas
maneiras de controlar as plantas daninhas, tal como o
uso de produtos químicos, capina manual, capina de
tração animal ou ainda o uso de máquinas de corte. O
objetivo deste trabalho é de projetar um sistema de
corte rotacional, com acionamento hidráulico para o
controle de plantas daninhas, principalmente para as
culturas de feijão, milho e soja. Este sistema será
acoplado à máquina multifuncional agrícola (Projeto
FINEP número 3158). Será determinada a resistência
ao corte do material biológico, segundo o método
pendular descrito por (CHANG, 1982). Para o
equacionamento da força necessária para corte do
material biológico, torque necessário do motor para
rotacionar as lâminas e o número de rotações por
minuto ideal para o corte de material biológico, que são
dependentes da resistência do material biológico.
Deverá também ser estudada uma mola de tração para
que o pêndulo atinja uma velocidade de corte
necessária para cortar o material biológico. Será
adotada a metodologia descrita por (SVERKER,
1987).Será desenvolvido e construído um torno de
bancada especial, para matérias biológicos. Utilizando
a metodologia de (ESPOSITO,2001), será possível
retirar as equações de dimensionamento tanto da
bomba quanto do motor hidráulico.
Sistema de corte - Mecanização da agricultura familiar - Máquina
multifuncional

T0918

PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UM ARADO
DE AIVECA REVERSÍVEL PARA A AGRICULTURA
FAMILIAR
Paulo Gustavo Krejci Nunes (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Antonio José da Silva Maciel (Orientador),
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI,
UNICAMP
A agricultura familiar responde por 60% da produção
dos alimentos consumidos pela população brasileira.
Cerca de 50% utilizam apenas a força braçal nos
trabalhos
agrários,
sendo
que
83%
dos
estabelecimentos familiares têm condições de receber
mecanização. Aumentar a produção pelo aumento da
utilização da terra, através de uma efetiva mecanização
é um dos pontos chave para resolver o problema social
da fome. Neste trabalho foi projetado e avaliado um
mecanismo capaz de reverter o arado de aiveca
durante o processo de aração e que se adapta ao
chassi multi-implemento de tração animal, já
desenvolvido, para ser incorporada como parte
integrante ao projeto e continuação do trabalho de
diversificação dos implementos para operações de
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preparo, plantio e cultivo de alta tecnologia já
disponíveis à agricultura familiar. Com este mecanismo
inédito para este porte de máquina, há redução do
tempo de manobra durante a operação de aração de
forma a otimizar a produtividade no campo. A difusão
desta tecnologia será feita através de capacitação
técnica em assentamentos rurais, possibilitando a
fabricação deste conjunto de implementos e o multiimplemento
pelos
próprios
agricultores
em
assentamentos rurais a partir de matéria-prima de baixo
custo, de fácil aquisição e simplicidade de projeto,
experiência já realizada anteriormente com sucesso em
Pirituva II (Itapeva, SP), 2007.
Arado reversível - Aiveca - Agricultura familiar

T0919

ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE TRATAMENTOS
PRESERVATIVOS APLICADOS AO BAMBU POR
MEIO DA RASTREABILIDADE DE ELEMENTOS
QUÍMICOS
DETECTADOS
NOS
ELEMENTOS
ANATÔMICOS
Pedro Henrique Zacharias Ragonha (Bolsista IC CNPq)
e Prof. Dr. Antonio Ludovico Beraldo (Orientador),
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI,
UNICAMP
O bambu é uma matéria-prima disponível em grande
parte do território nacional e apresenta várias
possibilidades de utilização: alimentação, carvão,
construção pesada (andaimes, pontes, casas), móveis,
utensílios (cestos, porta-retratos, talheres), xampu e
medicamentos. Trata-se, portanto, de uma matériaprima com inúmeras aplicações possíveis. Porém,
pouco se sabe sobre os mecanismos que controlam
sua degradação biológica, além de ainda não haver um
procedimento sistemático que vise aumentar a
durabilidade dos colmos. A durabilidade do bambu está
diretamente relacionada com a forma de tratamento
aplicado aos colmos e ao tipo de emprego proposto
para o mesmo. No presente experimento, taliscas de
/Bambusa tuldoides/ Munro foram tratadas em solução
química (cromo, cobre e boro), em diferentes
concentrações e diferentes tempos de imersão. Após a
secagem, as taliscas foram expostas às intempéries,
acompanhando-se o processo de degradação por meio
de ensaio não destrutivo (ultra-som). A partir dos dados
obtidos, interpretados e analisados, será possível
conhecer-se os parâmetros mínimos a serem adotados
para que se possa recomendar o tratamento do bambu
de forma eficiente, otimizando-se a concentração da
solução e o tempo de tratamento.
Bambu - Tratamento químico - Ataque

T0920
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AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE CHAPAS
DE PARTÍCULAS DE BANANA E TABOA E ADESIVO
POLIURETANA À BASE DE ÓLEO DE MAMONA
Robson Van Dijk (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Antonio Ludovico Beraldo (Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
Atualmente a produção de painéis de madeira
reconstituída (OSB, MDF, etc.) é baseada nas espécies
arbóreas dos gêneros Pinus e Eucalyptus,sendo que
90% das indústrias utilizam como adesivo a uréiaformaldeído, conhecida por seu elevado grau de
toxicidade. Neste trabalho, foi investigada a utilização
de partículas provenientes do pseudocaule da
bananeira, um resíduo agrícola disponível em grande
quantidade e, também, de partículas provenientes da
taboa Typha dominguensis, planta daninha perene,
disseminada em todo o território nacional. Conduziramse ensaios para a análise da dinâmica e da forma de
secagem, caracterização física destas matérias-primas,
e de seus particulados. Devido a dificuldade do uso
destas em sua forma original (umidade muito elevada),
ainda serão realizados os estudos sobre a moldagem
de três tipos de painéis: a) OSB (Oriented Strand
Board), b) Três capas (particulado fino nas superfícies,
de forma a melhorar o aspecto do painel, e particulado
grosseiro no interior, de forma a economizar adesivo e
c) Aglomerados. Será utilizada a resina poliuretana à
base de óleo de mamona, como adesivo, em diferentes
concentrações, por ser considerada não poluente e
atóxica, além de ser obtida de uma matéria-prima
renovável. Quanto à análise dos painéis, serão
realizados ensaios de determinação das variações
dimensionais, do teor de umidade, da massa específica
aparente, da dureza Janka, da compressão simples, da
flexão estática e ensaio não destrutivo (END), por meio
de ultra-som.
Mamona - Adesivo - Banana

T0921

ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE TRATAMENTOS
PRESERVATIVOS APLICADOS AO BAMBU POR
MEIO DA RASTREABILIDADE DE ELEMENTOS
QUÍMICOS
DETECTADOS
NOS
ELEMENTOS
ANATÔMICOS
Rodolfo Gomes da Silva (Bolsista IC CNPq) e Prof. Dr.
Antonio Ludovico Beraldo (Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
A construção civil é responsável por cerca de 40% do
consumo de energia e das emissões do carbono no
mundo. A situação é agravada pelo uso de madeiras
nativas, exercendo pressão sobre os remanescentes
florestais. O bambu é uma gramínea amplamente
distribuída, utilizada em construções, artesanato,
movelaria, alimentação, produção de celulose, geração
de energia e outros fins. Por se tratar de um material
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abundante, de baixo-custo, crescimento rápido, fácil
manejo, alta flexibilidade e adequada resistência,
mostra-se como alternativa ecologicamente correta e
economicamente viável em substituição às madeiras
comumente utilizadas na construção civil. Seu uso,
entretanto, esbarra em sua baixa durabilidade natural,
sendo deteriorado principalmente por insetos e fungos.
Este projeto visou identificar taxonomicamente alguns
fungos que degradam o bambu em contato com o solo.
Os fungos foram classificados por características
morfológicas e genéticas (Amplified Ribossomal DNA
Restriction Analysis - ARDRA) como pertencentes a
gêneros distintos de fungos celulolíticos: Arthrinium,
Fusarium, Acremonium-like e Trichoderma, além de um
isolado
não
identificado.
Trichoderma
sp.
provavelmente era originário do solo, visto que não foi
verificado crescimento micelial deste fungo no bambu.
Bambu - Tratamento químico - Fungos

T0922

AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE SECAGEM DE
FEIJÃO PARA OBTENÇÃO DE MAIOR QUALIDADE
APÓS O COZIMENTO
Felipe Ferreira Bocca (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Armando Kazuo Fujii (Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
Durante o ciclo produtivo do feijão, diversos fatores
influenciam na qualidade final do grão para consumo
humano, qualidade essa medida no geral pelo tempo
de cozimento sendo uma medida da dificuldade para se
cozinhar o feijão. Diversos estudos da área de póscolheita
utilizam
as
propriedades
mecânicas,
geralmente o módulo de elasticidade (Módulo de
Young) e energia até a força máxima, como parâmetros
da qualidade obtida. A medição dessas propriedades
mecânicas pra feijões cozidos é uma alternativa à
medição do tempo de cozimento. Fatores como cultivar,
regime pluviométrico, adubação, umidade na colheita,
características da secagem e armazenagem, entre
outros. Dentre os fatores citados, estudos sobre as
características da secagem e seus efeitos na qualidade
final do feijão são escassos necessitando maior
investigação. No experimento foi utilizado um secador
constituído de 3 colunas com capacidade para 5
bandejas cada, o fluxo de ar é gerado por um ventilador
centrífugo após o qual se encontram as resistências
elétricas responsáveis pelo aquecimento do ar. Grãos
de feijão foram submetidos a 8 protocolos de secagem
com variações de fluxo e temperatura de ar e posição
na coluna de secagem. Após secagem os grãos foram
submetidos a duas condições de armazenagem. Foram
medidas as propriedades físicas e mecânicas dos grãos
de feijão logo após a secagem e após o término do
armazenamento de sorte a comparar os efeitos dos
protocolos de secagem e condições de armazenagem
na qualidade obtida.

Secagem - Feijão - Cozimento
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ESTUDO DE MÉTODOS DE SECAGEM DE ARROZ
PARA OBTENÇÃO DE MAIOR RENDIMENTO DE
GRÃOS INTEIROS
Wellington Moraes Propheti (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Armando Kazuo Fujii (Orientador), Faculdade
de Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
Os ensaios estão sendo executados conforme o
planejamento feito acerca do experimento presente no
relatório explicativo do projeto. No momento estão
sendo realizados ensaios sobre o beneficiamento do
arroz, consistindo do descascamento e brunimento
(polimento). Nestes ensaios mede-se a renda, que é o
percentual de arroz beneficiado; o rendimento, que é o
percentual de grãos inteiros obtidos após o
beneficiamento. Para a separação de casca e farelo, é
importante a determinação de velocidade terminal que
é uma propriedade aerodinâmica que consiste na
análise da velocidade do fluxo de ar necessária para
manter os grãos de arroz em suspensão. Serão
analisados também os resultados obtidos usando
diferentes regulagens na máquina para a distância
entre os cilindros de descascamento do arroz, bem
como no fluxo de ar usado para separar a casca e o
farelo dos grãos. Assim, espera-se determinar a
regulagem ótima para obter o melhor êxito no processo.
Arroz - Secagem - Rendimento
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PROCESSAMENTO
MÍNIMO
DE
PIMENTÃO:
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE RESPIRATÓRIA E DA
ETAPA DE SANITIZAÇÃO
Mateus Trovó Zerbinati (Bolsista IC CNPq), Rívia Darla
Álvares Amaral, Mara Lígia Biazotto Bachelli e Prof. Dr.
Benedito Carlos Benedetti (Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
O pimentão é muito consumido no Brasil, em sua maior
parte cru em saladas ou complemento delas. O
processamento mínimo usualmente descreve um
produto fresco, adequadamente descascado, fatiado ou
cortado, 100% comestível, com qualidade e segurança
para consumo, por períodos prolongados de tempo, e
sem alteração da qualidade nutricional. A utilização de
sanitizantes, juntamente com a adequação de
armazenagem,
são
técnicas
que
contribuem
positivamente na garantia de qualidade. Os objetivos
desta pesquisa foram a) analisar o comportamento
respiratório do pimentão minimamente processado
cortado em rodelas, tiras e quadrados, e armazenado
nas temperaturas de 5, 15 e 25ºC, no dia do
processamento e após 5 dias a 5ºC, e b) avaliar o uso
da água ozonizada nas concentrações de 1,4; 1,6 e 1,8
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mg L-1 para redução da contaminação microbiana do
produto processado. Os resultados indicaram que a
taxa respiratória foi menor para o pimentão cortado em
tiras e que quanto menor a temperatura, menor a taxa
respiratória, independente do tipo de corte. A
concentração de 1,6 mg L-1 foi considerada a mais
eficaz na redução da contaminação microbiana de
pimentão minimamente processado.
Armanezagem - Ozônio - Avaliação microbiológica
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AVALIAÇÃO DE PRÁTICAS DE MANEJO DO SOLO
EM UM SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AGRICULTURAPECUÁRIA
Ana Maria de Almeida Barufi (Bolsista SAE/UNICAMP),
Marcelo José Colet e Prof. Dr. Claudio Bianor Sverzut
(Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola FEAGRI, UNICAMP
Os sistemas de integração agricultura pecuária têm
sido empregados como prática de recuperação de
pastagens, proporcionando a melhoria da estrutura do
solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de
manejo do solo com escarificação, calagem e aplicação
de gesso na estabilidade de agregados, em sistema de
integração
agricultura-pecuária
com
Brachiaria
Brizantha e milho. O experimento foi avaliado na
fazenda do Instituto de Zootecnia em Nova Odessa SP, em uma área de 4 hectares, com Brachiaria
brizanhta cv. Marandú, onde foram avaliadas três
modalidades de calagem, sendo uma superficial, outra
superficial com escarificação do solo e outra fracionada
em superficial e subsuperficial com escarificação. Sobre
estas parcelas, foi avaliada também a aplicação de
gesso, em tratamentos com e sem gesso, compondo
um esquema fatorial 3x2. A área foi cultivada com milho
após a instalação do experimento e após a colheita do
milho, foram coletadas amostras para determinação do
diâmetro médio ponderado dos agregados e resistência
do solo à penetração. A forma de aplicação do calcário
não influenciou o diâmetro médio ponderado dos
agregados. A aplicação de gesso agrícola propiciou
agregados de maior diâmetro na camada de 20-40 cm,
em relação ao tratamento sem gesso. A aplicação de
gesso influenciou na resistência do à penetração. A
escarificação do solo propiciou maior rendimento do
milho.
Compactação do solo - Sistemas integrados de produção - Estrutura
do solo
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AÇÃO DA LUZ ULTRAVIOLETA UVA, UVB E UVC
SOBRE UVAS TINTAS E O PERFIL QUALITATIVO
DE POLIFENÓIS NO MOSTO
André Vito Vieira (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr.
Claudio Luiz Messias (Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
Os polifenois,vêm ganhando grande interesse em anos
recentes, devido aos seus possíveis efeitos benéficos à
saúde humana, como a diminuição do risco de doenças
degenerativas
como
câncer
e
doenças
cardiovasculares. Esta ação é atribuída a uma atividade
antioxidante por meio do seqüestro de radicias livres e
quelação de metais. A uva sintetiza uma fitoalexina,
um polifenol de defesa, chamado resveratrol (4,3’,5’trihidroxiestilbeno) nas formas trans e cis, como
resposta à desordem metabólica causada por
agressões à casca da uva como danos mecânicos,
ataque de patógenos fúngicos, irradiações ultravioletas
e por substâncias químicas como ozônio e etileno.
Avaliou-se os polifenóis totais pelo método de FolinCiocalteu no mosto da uva tinta IAC-138-22, Máximo,
obtido a partir de bagas irradiadas à luz ultravioleta
(UV) A,B e C. Também foi avaliado o °Brix nas uvas
irradiadas e este não sofreu alteração em relação ao
controle. O melhor resultado para UV-C, foi obtido
irradiando-se durante 30 minutos, obtendo-se valores
superiores em relação ao controle, já para bagas
irradiadas com luz ultravioleta (UV-A e UV-B) obteve-se
um melhor resultado irradiando-se durante 15 minutos.
Polifenóis - Luz ultravioleta - Pós-colheita de uva
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INFLUÊNCIA DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA NO
SOLO PELO RECOBRIMENTO NA QUALIDADE DA
UVA PARA VINIFICAÇÃO
Gustavo Marques Mostaço (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Claudio Luiz Messias (Orientador), Faculdade
de Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
O Estado de São Paulo é conhecido nacionalmente
pela produção de uva de mesa. As uvas viníferas,
assim como híbridas para vinhos, sofrem com o clima
úmido e quente e colheitas em épocas chuvosas,
produzindo uma uva, de baixa qualidade, tanto pelo
aspecto
fitossanitário
quanto
pelo
aspecto
qualitativo/quantitativo, reduzindo a concentração de
sólidos solúveis, como: açúcares, antocianos, taninos e
aromas. Através de estudos sobre a disponibilidade de
água no solo, conduzidos no ano de 2008 em vinhedo
de uva tinta, Máximo, IAC-138-22, um híbrido de Siyah
e Seibel, verificou-se que é possível a redução desta
disponibilidade pela adoção de cobertura do solo com
lona plástica. Os resultados mostram a influência
positiva desta variação no aumento do teor de sólidos
solúveis totais em relação ao °Brix. Estudou-se ainda a
percolação de água paralela e perpendicular às linhas
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de forma a assegurar a eficiência da cobertura a
distâncias mínimas das bordas.
Vitivinicultura - Máximo IAC-138-22 - Umidade em vinhedos
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AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA NA
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE FRANGOS DE CORTE
COMO INDICADOR DE BEM - ESTAR
Gabriela Munhóz Morello (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Daniella Jorge de Moura (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI,
UNICAMP
A água está envolvida em diversos aspectos do
metabolismo dos frangos, como controle de
temperatura corporal, digestão, absorção de alimento,
transporte de nutrientes e excreção. O presente
trabalho, portanto, tem como objetivo geral avaliar o
consumo diário de água por frangos de corte, além de
sua relação com a qualidade do ar e da cama em
galpões de confinamento para estas aves. O consumo
de água tem sido analisado em termos de
Litro/Ave/Ciclo e Litro/Ave/Dia. Este último termo tem a
vantagem de estudar o desempenho de um lote, antes
do abate do mesmo, ou seja, pode-se verificar
correlações entre o consumo de água e diversas
variáveis presentes dentro do galpão, durante o
alojamento visando avaliar o bem-estar das aves.
Desse modo, neste projeto, estudou-se a relação entre
consumo diário de água por ave e as variáveis umidade
relativa do ar, teor de umidade da cama e temperatura
de barbela dos frangos.
Frango de corte - Bem estar - Consumo de água
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MONITORAMENTO DO COMPORTAMENTO DE
PASTEJO DE VACAS LEITEIRAS DURANTE A
ÉPOCA DA CHUVA E SECA COM UTILIZAÇÃO DO
GPS
Vítor Rodrigues Uliani (Bolsista PIBIC/CNPq), Fernando
Schiavinato Mottes, Carlos Eduardo Ruzalem, Carlos
Eduardo Oltramari , Claiton Zotti, Irineu Arcaro Júnior,
Silvia Lucas de Souza (Co-orientador) e Profa. Dra.
Daniella Jorge de Moura (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
A produção animal nos dias de hoje necessita do
emprego de tecnologias de informação automatizadas,
para coleta de dados, inerentes ao ambiente em que os
animais estão inseridos, analisando a interferência dos
mesmos na produção e no bem-estar. Com a utilização
do GPS, podem-se obter informações importantes
sobre esse ambiente e dessa forma monitorar o pastejo
e principalmente mapear a região de uso do gado, ou
seja, identificar a área efetivamente utilizada pelo
animal. Além do mapeamento, a monitoração dos

animais será potencialmente benéfica ao mercado
agropecuário. O objetivo principal do projeto de
iniciação científica foi monitorar o comportamento de
pastejo de bovinos de leite nos períodos das estações
de chuva e seca por meio de GPS. O trabalho foi
desenvolvido na Fazenda do Instituto de Zootecnia (IZ),
Nova Odessa. Foram utilizados uma amostragem de 2
a 4 animais por piquete, para a partir destes qualificar o
rebanho todo. Foi colocado no animal uma cinta
contendo um sensor de GPS que foi utilizado para o
mapeamento do comportamento e movimentação do
animal na área em estudo. A coleta das informações foi
obtida em intervalos de tempos pré-programados. Com
os dados coletados (posições exatas do animal dentro
do piquete) mapeou-se a área de pastejo, e monitorouse o comportamento do rebanho nos dois períodos do
ano e observou-se uma tendência na minimização dos
custos com a produção.
Bovinocultura leiteira - GPS - Bem-estar
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IRRIGAÇÃO DE ROSEIRAS POR EFLUENTE
SANITÁRIO
(REÚSO):
AVALIAÇÃO
DO
DESEMPENHO PRODUTIVO E DA QUALIDADE
COMERCIAL DAS FLORES
Hannay Nishimaru Molar (Bolsista PIBIC/CNPq e IC
CNPq), Luccas Erickson de Oliveira Marinho, Bruno
Coraucci Filho (Co-orientador) e Prof. Dr. Denis Miguel
Roston (Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola
- FEAGRI, UNICAMP
A agricultura é responsável pelo consumo de , cerca
de, 70% da água potável disponível. Isso demonstra
que a utilização de uma fonte hídrica é imprescindível
para o desenvolvimento e tratamento das culturas.
Como alternativa ao uso de águas tratadas, o reúso de
efluente sanitários, é um importante elemento, pois,
além de ser uma fonte de nutrientes, a partir do esgoto
que contém matéria orgânica e água; pode reduzir o
consumo do uso de água potável no solo e seu
desperdício. O objetivo deste estudo foi analisar o
desempenho vegetal de roseiras com o tratamento de
efluentes de reúso comercial. Possibilitando, assim, a
utilização posterior em plantações e cultivos em geral.
A metodologia para análise comercial das rosas
geradas consistiu em qualidade e produtividade das
plantas. O projeto foi inicialmente desenvolvido com o
cultivo de roseiras teste em ambiente aberto para
análise de metodologia de cultivo. Porém, o estudo foi
prejudicado pela infestação de pragas, insuficiência
hídrica e fragilidade da cultura a intempéries climáticas.
Em um segundo momento, a cultura foi desenvolvida
em ambiente protegido, apresentando melhores taxas
de crescimento e resistência.
Reúso - Efluente sanitário - Irrigação
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TRATAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS DA
BOVINOCULTURA
LEITEIRA:
LAGOAS
DE
ESTABILIZAÇÃO SEGUIDAS DE "WETLAND"
CONSTRUÍDA
Leonardo Fagnani Honório (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Denis Miguel Roston (Orientador), Faculdade
de Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
O tratamento de resíduos líquidos por lagoas de
estabilização seguidas de “wetland” construída,
demonstrou ser uma solução técnica viável para tratar
os efluentes líquidos produzidos por animais confinados
da bovinocultura leiteira capazes de gerar uma grande
quantidade de dejetos diariamente em uma área
reduzida, além de ocasionar o assoreamento no corpo
receptor
em
que
é
lançado.
Apresentando
características orgânicas é necessária a remoção dos
sólidos em suspensão, melhorar as qualidades físicas,
químicas e biológicas do efluente, eliminando odores,
reduzindo as condições para o desenvolvimento e
proliferação de moscas e mosquitos, criando-se assim
um ambiente favorável ao desenvolvimento da vida no
corpo receptor onde será lançado. Neste trabalho, foi
possível avaliar em escala piloto a eficiência do sistema
proposto por meio dos parâmetros, Demanda Química
de Oxigênio (DQO), sólidos totais e sólidos voláteis. A
concentração média de DQO do afluente bruto e
efluente do leito cultivado foi de 990mg/L e 99mg/L
respectivamente. Os sólidos totais apresentaram
concentração média de 5452mg/L e 270 mg/L, e os
sólidos totais voláteis a média foi de 4879mg/L e
122mg/L. As análises foram realizadas seguindo os
padrões estabelecidos pelo “Standard Methods for
Examination of Water and Wastewater”. O sistema em
função da eficiência de 90% de redução em média da
DQO se mostrou adequado ao tratamento de resíduos
desta natureza.
Tratamento de resíduos - Sala de ordenha - Wetland construída
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DESEMPENHO DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO DE
TRATAMENTO DE ESGOTOS CONSTITUÍDO DE
REATOR UASB/FILTRO ANAERÓBIO
Edson Vilela Gadbem (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Durval Rodrigues de Paula Junior (Orientador),
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI,
UNICAMP
A implantação dos sistemas modulares de tratamento
de esgoto na Faculdade de Engenharia Agrícola
(FEAGRI/UNICAMP) teve como objetivo, além de se
colocar em prática uma alternativa de tratamento de
esgoto de baixo custo e fácil instalação, voltado ao
tratamento de esgotos de pequenas comunidades,
servir de investigação científica, desenvolvimento de
tecnologia e instalação de sistema piloto modular com
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finalidades didáticas e de difusão de tecnologia. O
sistema de tratamento de esgotos é composto de um
Reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)
seguido de dois filtros anaeróbios (FA). Foram
avaliados quinzenalmente as remoções de Sólidos
Sedimentáveis (SSed), Sólidos Totais (ST), Sólidos
Totais Voláteis (STV), Sólidos Totais Fixos (STF),
Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Demanda
Bioquímica de Oxigênio (DBO), do efluente dos tanques
em relação ao afluente.Houve um resultado satisfatório
quanto ao desempenho do sistema obtendo-se em
media 99,6% de remoção em Sólidos Sedimentáveis,
73,6% em Sólidos Totais, 82,6% em DQO e 79,5% em
DBO. Essa redução demonstra a eficiência do sistema
para o tratamento de esgoto de pequenas populações.
Tratamento de esgoto - Reatores anaeróbios - Filtros anaeróbios

T0933

OPERAÇÃO
DE
UM
SISTEMA
MODULAR
COMPOSTO
DE
REATOR
ANAERÓBIO
COMPARTIMENTADO COMBINADO COM FILTRO
ANAERÓBIO PARA TRATAMENTO DE ESGOTO
SANITÁRIO
Ives Marcel Nomura Sato (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Durval Rodrigues de Paula Junior (Orientador),
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI,
UNICAMP
O projeto se deve pela implantação na Faculdade de
Engenharia Agrícola (FEAGRI/UNICAMP) sendo os
objetivos: a análise científica sobre os processos de
tratamento, desenvolvimento de tecnologia de baixo
custo e instalação de sistema piloto modular com
finalidade didática de difusão tecnológica. O sistema é
constituído por um reator do tipo Reator Anaeróbio
Compartimentado seguido de dois Filtros Anaeróbios.
Quinzenalmente analisou-se as remoções através de
medidas de concentração de Sólidos Totais (ST),
Sólidos Sedimentáveis (SSed), Demanda Química de
Oxigênio (DQO) e Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBO) do afluente e efluente dos tanques. Houve um
resultado satisfatório quanto às remoções de sólidos,
com 92,50% nos SSed, 70,61% nos ST, 67,65% na
DQO e 76,49% na DBO demonstrando um custo
benefício muito bom do sistema e uma forma adequada
e interessante de se promover o tratamento sanitário do
esgoto produzido em pequenas comunidades, em
especial as comunidades rurais, melhorando o
saneamento básico e consequentemente, a qualidade
de vida da população.
Tratamento de esgoto - Reatores anaeróbios - Filtros anaeróbios
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CORRELAÇÃO ESPACIAL ENTRE OS ATRIBUTOS
FÍSICO-QUÍMICOS DO SOLO E DA PRODUTIVIDADE

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
DO FEIJOEIRO SOB SISTEMA PLANTIO DIRETO E
CONVENCIONAL IRRIGADOS
Eduardo Ceglio Benedetti (Bolsista IC CNPq) e Prof. Dr.
Edson Eiji Matsura (Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
Com os avanços na agricultura surgiu à ferramenta que
se convencionou chamar “Agricultura de Precisão”, que
auxilia os técnicos a identificar glebas que possuem
diferentes potenciais produtivos, em função da
variabilidade espacial dos atributos do solo. Utilizandose da geoestatística, foi feito o mapeamento da
variabilidade espacial dos atributos físico-químicos do
solo correlacionando com a produtividade. O
experimento foi conduzido no campo experimental da
Faculdade de Engenharia Agrícola/Unicamp, cuja
classe de solo é Latossolo Vermelho distroférrico típico.
Foram utilizadas duas parcelas experimentais com
dimensões de 20 x 30 m, onde foi cultivado o feijão
como cultura de inverno. As parcelas foram manejadas
sobre o plantio direto e convencional, ambas irrigadas.
Cada parcela teve uma malha amostral de 3 x 3m,
totalizando 60 pontos por parcela, com suas
respectivas coordenadas, onde foram retiradas
amostras deformadas para determinação dos atributos
químicos do solo e amostras indeformadas para
determinação da densidade do solo. Os resultados
preliminares mostraram que o sistema plantio direto
utilizou menor quantidade de água que o convencional.
Outros atributos físico-químicos do solo, assim como a
produção será analisada posteriormente comprovando
ou não a eficiência do sistema plantio direto.
Plantio direto - Irrigação - Feijão
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MIRTILO: APROVEITAMENTO DA FRUTA PARA A
OBTENÇÃO DE PÓ RICO EM ANTOCININA
Maria Beatriz Cannizza Pinho (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Profa. Dra. Graziella Colato Antonio (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI,
UNICAMP
Fruta de dimensões pequenas, o mirtilo é uma das
frutas frescas mais ricas em antioxidantes já estudadas.
As antocianinas presentes na fruta são flavonóides de
pigmento roxo-azulado que protege as plantas dos
raios ultravioletas e evita a produção de radicais livres.
No entanto, estes antioxidantes são facilmente
destruídos durante o processamento e a estocagem.
Visando aumentar a vida útil da fruta e a obtenção de
um novo produto para fins industriais, o processamento
desta fruta se torna uma idéia viável. Portanto, o
objetivo deste trabalho foi a obtenção da polpa de
mirtilo em pó utilizando o processo de secagem por
spray dryer, empregando como agente carreador a
maltodextrina 20DE. As variáveis de processos
avaliadas foram a temperatura de entrada (T), a

velocidade de rotação da bomba peristáltica () e a
concentração de agente encapsulante (AC). O
planejamento experimental foi realizado, obtendo 3
respostas que determinaram os melhores resultados.
As condições do ponto central foram as mais
satisfatórias, pois apresentaram esferas perfeitas, com
superfície lisa e sem aglomeramento. Com o uso de
maltodextrina 20DE, verifica-se que o diâmetro das
partículas variou de 7,52 a 9,48µm. Das condições
encontradas, o ponto ótimo escolhido foi: T=170ºC,
=7%, AC=15%p/p.
Spray dryer - Secagem - Antioxidante
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APLICAÇÃO DE TÉCNICAS ÓTICAS DE MOIRÉ
PARA QUANTIFICAR DEFORMAÇÕES DE FIGURAS
SÓLIDAS
Daniel Victor Marotti (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Inácio Maria Dal Fabbro (Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
Os processos agrícolas incluem a semeadura, tratos
culturais, colheita, transporte, processamento e
armazenamento, nos quais as interações mecânicas
entre elementos de máquinas e órgãos vegetais são
importantes por gerar injúrias. Projetos inadequados de
elementos de máquinas podem gerar sérias injúrias
mecânicas ao produto agrícola, gerando perdas
significativas. Baseado nestas considerações, os
objetivos deste trabalho de pesquisa podem ser
definidos como a proposta da utilização de um
processo fotoelástico baseado no fenômeno moiré,
simples, porém capaz de gerar franjas interferométricas
em corpos de prova, a partir das quais se possam gerar
as curvas de distribuição de deformação na superfície.
Entretanto, se as constantes elásticas do material forem
conhecidas, a distribuição de tensão também pode ser
determinada. Uma vantagem importante de métodos
óticos para o estudo stress-strain está associada à
aplicação em corpos assimétricos. A técnica de moiré
se baseia na utilização de padrões de interferência de
ondas luminosas gerados na superfície do corpo em
estudo. Para este trabalho os corpos serão de simples
conformação geométrica, e se fará uso do software
ANSYS para análise de tensões e geração das curvas
stress-strain.
Moire - Photoelasticidade - Distribuição de deformação E T
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APLICAÇÃO DE TECNICAS ÓPTICAS DE MOIRÉ NA
DETERMINAÇÃO DA ÁREA DE CONTATO ENTRE O
RODADO DE TRATORES AGRÍCOLAS E A
SUPERFÍCIE DO SOLO
Fernando Kuninari (Bolsista PIBIC/CNPq), Antônio
Carlos Loureiro Lino, Celina Almeida e Prof. Dr. Inácio
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Maria Dal Fabbro (Orientador), Faculdade
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP

de

O presente trabalho propõe a aplicação de uma das
técnica de moiré para avaliar a área de contato bem
determinar o volume de solo deslocado pelo pneu do
trator com a superfície do solo. A técnica selecionada é
denominada “moiré de deslocamento de fase”, a qual
consiste em projetar na superfície do solo, quatro
grades Ronchi, fora de fase entre si e, em seguida,
processar as imagens (franjas de moiré) com o auxilio
dos aplicativos ImageJ e ®Rising Sun Moiré, gerando
uma máscara binária. “Desempacotando” as imagens
geradas e finalmente se obteve o mapa topográfico,
assim como a imagem descritiva do relevo em escala
de cinza. Essas informações são então convertidas
para uma matriz de dados através do software Scilab, a
qual permite obter o volume de solo deslocado,
considerado importante para determinação do
rendimento quilométrico dos tratores, grau de
patinagem, distribuição das tensões e as características
de compactação no solo, bem como no design dos
rodados.
Moire - Contato pneu e solo - Tecnica digital de Moire
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DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA
MEDIR PROBLEMAS LOCOMOTORES EM AVES
UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Davi Kovacs Luduvico (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Irenilza de Alencar Naas (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI,
UNICAMP
Problemas locomotores em animais confinados, como
suínos e aves são de grande importância econômica,
por afetarem significativamente a produtividade. Com
dificuldade de locomoção há redução do consumo de
água e alimentos, afetando a saúde do animal e sua
eficiência reprodutiva, bem como seu bem-estar. Em
aves, a genética relacionada ao crescimento rápido ou
alojamento comprometido por estresse térmico,
geralmente afeta a composição mineral dos ossos e
cartilagens, favorecendo o aparecimento de laminite.
Este trabalho pretende desenvolver uma metodologia
de avaliação de problemas locomotores em aves,
utilizando tecnologia de aferição de pressões plantares,
que possibilita o estudo da distribuição das forças e
pressões geradas durante a locomoção. Inicialmente
foram analisadas as imagens obtidas do caminhar de
oito aves sobre o tapete de pressões, as filmagens
foram avaliadas frame a frame. Para cada quadro
avaliado, foi feita a delimitação de cada parte da pata,
em ambas as patas. Assim obtiveram-se os valores em
Newton e em porcentagem das pressões em cada uma
das partes. Os resultados encontrados evidenciaram
que as aves estudadas concentram uma maior parte de
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seu peso sobre a pata esquerda, o que comprova a
presença de laminite, afetando sua locomoção, em
especial, a perna direita. Tal fato, se confirmado em um
numero maior de indivíduos, pode evidenciar um
problema genético acometendo a linhagem estudada, e
influência direta na produtividade e nas questões de
bem-estar animal.
Bem-estar animal - Frango de corte - Gait score
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DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA
RECONHECIMENTO
DE
PADRÃO
DE
COMPORTAMENTO DE MATRIZES PESADAS
UTILIZANDO ANÁLISE DE IMAGENS
Marcus Vinicius Laganá (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Irenilza de Alencar Naas (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI,
UNICAMP
Poucos são os estudos no meio científico avaliando as
múltiplas respostas ao ambiente, de aves alojadas,
devido à complexidade e ao dinamismo das interações
destes animais, além das características do seu
confinamento. Assim, o desafio em produzir matrizes
pesadas ainda está nas questões do alojamento
adequado face às características de clima quente que
tem o Brasil, sem que o custo da climatização se torne
muito alto. O objetivo geral deste trabalho é o
desenvolvimento de um algoritmo que permita avaliar o
comportamento de matrizes de frangos de corte, sob
distintas condições de temperatura de alojamento, a
partir do reconhecimento de padrões em imagens. Para
isso foram instaladas câmeras de vídeo em uma
câmara climática onde estavam as aves e coletadas as
imagens necessárias. Estas foram analisadas, segundo
a distribuição espacial dos animais, no box em questão.
Foi utilizado o Microsoft Excel 2007 para a análise dos
dados coletados e obtenção de uma porcentagem que
pudesse indicar os locais mais freqüentados pelas
aves. Foi observado que as aves se aglomeram de
manhã ao redor do comedouro e à tarde nos cantos do
box. Quando expostas a valores abaixo da temperatura
de conforto, elas se aglomeram; enquanto para valores
acima se espalham.
Padrão - Avicultura - Comportamento
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PÓS-TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICO
UTILIZANDO FILTRAÇÃO EM MÚLTIPLAS ETAPAS
E SEDIMENTAÇÃO COM SEMENTES DE MORINGA
OLEÍFERA
Gabriela Kurokawa e Silva (Bolsista IC CNPq),
Monalisa Franco e Prof. Dr. José Euclides Stipp
Paterniani (Orientador), Faculdade de Engenharia
Agrícola - FEAGRI, UNICAMP

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
É cada vez mais necessário o tratamento de águas
residuárias para posterior reutilização, não apenas pela
questão financeira, mas também pela questão
ambiental. Visando obter alternativas eficientes, menos
custosas e de fácil manejo para o pós-tratamento de
efluentes sanitários em pequenas comunidades, e a
possibilidade de reuso, o presente trabalho estuda a
eficiência da utilização de um sistema que envolve a
filtração lenta em areia e manta sintética não tecida,
como processo de polimento de efluentes. O sistema
experimental constituído de um pré-filtro dinâmico de
pedregulhos de diversas granulometrias, 2 pré-filtros
ascendentes de pedregulhos de menor granulometria,
e 4 filtros lentos está instalado no Laboratório de
Hidráulica da Faculdade de Engenharia Agrícola da
UNICAMP (FEAGRI). Para tal estudo foi utilizada água
sintética produzida com água e bentonita em um
tanque munido de agitador, a qual foi monitorada
diariamente para que tivesse turbidez entre 80 e 100
NTU. As análises diárias visaram verificar o quão
eficiente o sistema é com relação à redução da cor e
da turbidez do efluente em 8 pontos do sistema. Como
resposta, verificou-se eficiência média global no
sistema de 92% na redução da turbidez e 90% na
redução da cor, comparando-se a média dos dados da
água bruta e das médias dos dados de saída dos 4
filtros lentos.
Tratamento de água - Filtração lenta - Coagulantes naturais
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE FLOCULADORES
GRANULARES E DA EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO
NAS UNIDADES DE FILTRAÇÃO EM MÚLTIPLAS
ETAPAS
Jamile Chamlet (Bolsista IC CNPq), Monalisa Franco e
Prof. Dr. José Euclides Stipp Paterniani (Orientador),
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI,
UNICAMP
A FIME (Tecnologia de Filtração em múltiplas Etapas) é
capaz de remover gradativamente as impurezas e
atenuar picos de concentração de sólidos suspensos
para o tratamento da água. Essa tecnologia dispensa o
uso de processos de coagulação e floculação. No
entanto, o uso de coagulantes naturais como auxiliar da
FIME, pode melhorar a eficiência, principalmente das
unidades de pré-filtração e filtração lenta.. O objetivo
desse experimento foi determinar, o gradiente de
mistura lenta (G) de um floculador granular para ser
empregado na FIME. O valor de G é um parâmetro
importante para a eficiência da floculação e da remoção
de impurezas na água. O valor de G foi determinado
com a montagem de um floculador conectado a uma
bomba que garantia através de uma pequena variação
na vazão, a variação no nível d’água, coletando-se
dessa forma a perda de carga no sistema. Para a
seleção da composição granulométrica do floculador,

avaliaram-se
três
composições
diferentes
de
pedregulhos, nas quais a composição granulométrica
entre 20 e 38 mm obteve o valor de G em torno de
15000, mostrando-se apropriado para o sistema
avaliado.
Tratamento de água - Floculadores granulares - Coagulantes naturais
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ANÁLISE
COMPARATIVA
ENTRE
OS
COAGULANTES
NATURAIS
EXTRAÍDOS
DA
MORINGA OLEIFERA E DE
TANINO NO
TRATAMENTO DE ÁGUA POR FILTRAÇÃO LENTA
Marina Sampaio Slussarek (Bolsista PIBIC/CNPq),
Camila Clementina Arantes e Prof. Dr. José Euclides
Stipp Paterniani (Orientador), Faculdade de Engenharia
Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
O presente trabalho tem como objetivo analisar a
eficiência de dois coagulantes naturais no tratamento
de água com filtração lenta: a semente da Moringa
oleifera e tanino vegetal. Ambos apresentam uma
solução alternativa na coagulação/floculação da água,
principalmente para pequenas comunidades, já que são
dois coagulantes naturais originários de fontes
renováveis, diferentes dos tradicionais utilizados (sais
de ferro e alumínio). O coagulante a base de tanino já
existe comercialmente (Tanfloc), possui origem
essencialmente vegetal, com a vantagem de ser
biodegradável. O obtido com sementes de Moringa
oleifera é de fácil preparação e, pode ser utilizado em
áreas rurais onde não há tratamento de água
adequado, além de ser de fácil acesso e de baixo
custo. Para a realização dos experimentos utilizou-se
filtro constituído por garrafa Pet, com mantas sintéticas
não tecidas. A água foi preparada com Bentonita com
turbidez de 100 NTU. Para a obtenção da solução
coagulante com a semente de moringa, retirou-se a
semente da vagem e utilizou-se uma maquina de moer
para a obtenção de um pó que é adicionado a água.
Para o tanino vegetal utiliza-se o produto comercial
Tanfloc. Os resultados parciais mostram que o
coagulante a base de sementes de moringa é tão
eficientes quanto Tanfloc, podendo ser empregado em
pequenas comunidades rurais.
Coagulantes naturais - Filtração lenta - Tratamento de água
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CARACTERIZAÇÃO
ECOFISIOLÓGICA
DE
ESPÉCIES NATIVAS: TIBOUCHINA GRANULOSA,
BAUHINIA
FORFICATA,
ALCHORNEA
TRIPLINERVIA,
SCHINUS
TEREBINTHIFOLIUS,
TREMA
MICRANTHA,
LUEHEA
DIVARICATA,
PTEROGYNE NITENS, CABRALEA CANJERANA,
GOCHNATIA POLYMORPHA, P
Julio César Baratelli (Bolsista PIBIC/CNPq), Kelly
Tonello, Marcel Cristofoletti e Prof. Dr. José Teixeira
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Filho (Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola FEAGRI, UNICAMP
Com o estudo de ecofisiologia das espécies nativas,
buscou-se a determinação de modelos matemáticos do
comportamento das espécies Tibouchina granulosa,
Bauhinia forficata, Schinus terebinthifolius, Cabralea
canjerana e Pseudobombax grandiflorum em relação ao
ambiente na escala vaso em que elas se encontram na
Faculdade de Engenharia Agrícola. Tendo assim uma
visão de como essas espécies se comportariam em
ambientes de escalas reais. Com essa linha de
raciocínio fez-se medições quinzenais das espécies
citadas, coletando dados de transpiração foliar e
condutância estomática, com o porômetro modelo LI1600 da LI-COR que foram confrontados com os dados
de potencial hídrico( b), radiação fotossintéticamente
ativa(RFA), déficit de pressão de vapor saturado(DPVS)
e radiação incidente total(RIT), medidos na área
experimental da FEAGRI. Feito isso, determinou-se os
modelos matemáticos para cada espécie com ajuda de
um software de ferramenta estatística, tendo
graficamente o comportamento das espécies citadas.
Com esses modelos publicados, espera-se a
contribuição para o núcleo de pesquisa, no que tange
importante o conhecimento dos comportamentos
ecofisiológicos das espécies nativas, para relacionar o
comportamento dessas espécies em diversas bacias
hidrográficas, tendo elas por exemplo, escassez de
água e baixa radiação solar.
Transpiração foliar - Balanço hídrico - Condutância estomática
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CARACTERIZAÇÃO
ECOFISIOLÓGICA
DE
ESPÉCIES
NATIVAS:
CHORISIA
SPECIOSA,
CECROPIA HOLOLEUCA, CECROPIA GLAZIOVI,
TIBOUCHINA
MUTABILI,
CENTROLOBIUM
ROBUSTUM, CROTON FLORIBUNDU, TABEBUIA
CAÁINOIDE,
CARDIA
SUPERBA,
PSIDIUM
GUAJAVA
Marcel Cristofoletti (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
José Teixeira Filho (Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
Grandes esforços têm sido feitos por órgãos de
pesquisas e empresas associadas ao setor ambiental,
no sentido de conduzir projetos aplicando tecnologias
de implantação e manejos florestais de espécies
nativas de cada região. O objetivo deste trabalho é
determinar
as
relações
do
comportamento
ecofisiológico de plantas nativas, tais como a taxa de
transpiração e condutância estomática em função do
tempo. As medições foram realizadas em duas etapas:
a) verificação da disponibilidade de água na planta
utilizando da bomba de Scholander em folhas sadias e
expandidas, e b) medições horárias de transpiração
foliar e condutância estomática (entre 8 e 17hs) por
310

meio do porômetro com captação da máxima incidência
solar. Os resultados obtidos foram analisados e
modelados em função das demandas climáticas e
disponibilidade de água no solo. As espécies
escolhidas não existem informações na literatura de
fluxos de transpiração e sua relação com o clima e a
disponibilidade de água, o que mostra a importância do
trabalho.
Transpiração vegetal - Modelo de Transpiração - Condutância
estomática
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ELEMENTOS COMPONENTES DOS SISTEMAS DE
TUTORAMENTO DE CULTURAS AGRÍCOLAS
Elisandra Carina Amendola (Bolsista SAE/UNICAMP),
Eidi Marcos Fujimaki e Prof. Dr. Julio Soriano
(Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola FEAGRI, UNICAMP
O tutoramento de culturas agrícolas consiste na técnica
de utilização de tutores, estacas ou mourões para
auxiliar o sistema de sustentação e condução da planta.
Esta técnica é utilizada na agricultura, para garantir os
padrões de qualidade do produto, favorecer a sanidade,
permitir uma melhor ventilação, facilitar a colheita,
aumentar
a
densidade
das
plantas
e,
consequentemente, agregar valores aos produtos
cultivados. No presente trabalho foram levantadas
informações sobre o uso dos elementos que constituem
os sistemas de tutoramento de plantas, através de
periódicos, consulta a profissionais das diversas áreas
da Engenharia Agrícola, livros, bem como por meio de
visitas técnicas realizadas em propriedades rurais,
observando-se a predominância do uso de estacas de
madeira serradas ou bambu. O emprego desses
materiais sem tratamento preservativo e também os
danos causados pelos procedimentos mecânicos de
cravação e retirada das estacas do solo, geralmente,
acarretam sua utilização em poucos ciclos de produção.
Como resultado o presente trabalho permitiu o
apontamento para uma solução viável de tutoramento
de culturas agrícolas, principalmente flores e hortaliças,
por meio de estacas produzidas da reciclagem do
plástico (PEAD) e da fibra de vidro.
Madeira - Estacas - Plástico reciclado
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CINÉTICA DE SECAGEM DE PESCADOS PRÉTRATADOS POR DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA A
VÁCUO
Érika Justo Marques (Bolsista PIBIC/CNPq), Carmelita
de Fátima Amaral Ribeiro, Rafael Augustus de Oliveira
e Prof. Dr. Kil Jin Park (Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
A secagem é um importante processo de preservação
dos alimentos, que dispensa a adição de conservantes,
alem de reduzir os custos com o transporte e a
embalagem da matéria-prima. A piraiba conhecida
também como filhote é uma espécie de peixe de couro
bastante
procurada
na
região
amazônica
principalmente pelo sabor e elevado rendimento em
carne. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de
pré-tratamentos osmóticos sobre a cinética de secagem
de piraiba. As amostras in natura foram imersas em
solução de NaCl nas concentrações com as melhores
condições de desidratação osmótica e em seguida,
secas em secador de fluxo contínuo para verificar a
influência da temperatura de secagem (40, 50 e 60ºC),
com velocidade do ar de 1,08 m/s. Os produtos finais
foram avaliados através de análises físico-químicas,
microbiológicas e sensoriais. Espera-se com este
trabalho fornecer parâmetros para a otimização dos
processos de desidratação osmótica e secagem para
elaboração de produtos a base de piraiba com maior
vida de prateleira, permitindo seu armazenamento à
temperatura ambiente, facilitando seu transporte para
regiões distantes, sem perder a qualidade sensorial.
NACL - Sacarose - Modelagem
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OBTENÇÃO DE MIRTILO (VACCINIUM MYRTILLUS)
EM PASSA E EM PÓ
Larissa Bertollo Gomes Pôrto (Bolsista PIBIC/CNPq),
Graziella Colato Antonio e Prof. Dr. Kil Jin Park
(Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola FEAGRI, UNICAMP
O mirtilo é uma fruta muito apreciada na América do
Norte e na Europa por ter um sabor agradável, cor
intensa e ser rica em antioxidantes e polifenóis tanto na
casca quanto na polpa. No Brasil sua produção é muito
recente e a fruta pouco conhecida. Neste trabalho, foi
utilizado o spray dryer para obtenção da polpa do mirtilo
em pó, um produto de alta qualidade e importante para
atender as futuras necessidades da industrialização
desta fruta. Um planejamento experimental completo foi
utilizado, sendo os parâmetros avaliados no processo:
temperatura de alimentação do atomizador (T),
velocidade de rotação da bomba peristáltica () e
concentração do agente carreador (AC). Como AC foi
utilizado a maltodextrina 10DE, a qual apresentou
excelentes resultados de encapsulação. Como
respostas do planejamento foram analisadas a
umidade, atividade de água, teor de antocianinas totais
e o rendimento do processo. A microscopia eletrônica
de varredura mostrou que as condições do ponto
central foram as mais satisfatórias, pois apresentaram
esferas perfeitas, com superfície lisa e sem
aglomeramento, e na análise de tamanho e distribuição
de partícula as mesmas apresentam uma distribuição
uniforme, com diâmetros variando de 9,08 a 16,60µm.

O ponto ótimo selecionado no planejamento foi:
T=130ºC, =15%, AC=15%p/p.
Fruta - Antocianina - Microestrutura
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DETERMINAÇÃO
DA
ERODIBILIDADE
DO
LATOSSOLO VERMELHO DISTROFÉRRICO TÍPICO
EMPREGANDO
DIFERENTES
MÉTODOS
INDIRETOS
Eduardo de Oliveira Rocco (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Mara de Andrade Marinho Weill
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Agrícola FEAGRI, UNICAMP
A erodibilidade do solo, referida por fator K no modelo
de erosão denominado Equação Universal de Perda de
Solo (EUPS), representa o efeito integrado dos
processos que regulam a infiltração de água e a
resistência do solo à desagregação e transporte de
partículas. O objetivo do trabalho foi o de verificar a
adequação de diferentes métodos para estimativa da
erodibilidade
do
LATOSSOLO
VERMELHO
Distroférrico típico (Unidade Barão Geraldo) da região
de Campinas. O experimento foi desenvolvido no
Laboratório de Solos da Faculdade de Engenharia
Agrícola da UNICAMP, em Campinas, SP, sendo
analisadas dezesseis amostras do referido Latossolo.
Foram empregados dois métodos de determinação da
erodibilidade, designados por método do nomograma
adaptado e por método adaptado de (Denardin, 1990).
A análise dos resultados obtidos demonstrou que
ambos os métodos tiveram desempenho similar na
estimativa
da
erodibilidade,
com
resultados
comparáveis aos descritos na literatura para o tipo de
solo em questão. Os resultados obtidos permitem,
portanto, concluir que os dois métodos avaliados
podem ser empregados na determinação da
erodibilidade do solo ou fator K do referido Latossolo.
O método do Nomograma adaptado, no entanto,
apresenta a vantagem de exigir variáveis de entrada de
fácil obtenção, rotineiramente determinadas e
publicadas nos relatórios de levantamentos de solos.
Erosão do solo - Fator K - Eups
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AVALIAÇÃO DE BALANÇA DETERMINADORA DE
UMIDADE PARA FINS DE CALIBRAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
DE
PROTOCOLO
DE
UTIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM SOLOS
Pétala Cristina Alves Rattes (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Mara de Andrade Marinho Weill
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Agrícola FEAGRI, UNICAMP
Os objetivos principais da pesquisa foram os de avaliar
o desempenho de balança determinadora de umidade
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em amostras de solos, tomando por referência o
método gravimétrico (padrão). O experimento foi
desenvolvido no Laboratório de Solos da Faculdade de
Engenharia Agrícola da UNICAMP, em Campinas, SP.
Analisaram-se dez amostras de solo das classes
texturais franco-arenosa e franca (teores de argila <
260 g kg-1 TFSA), considerando-se três quantidades de
material (5,0g, 10g e 15g), em três graus de umidade:
seco ao ar, saturação média e saturado. Os resultados
obtidos evidenciam que não ocorreram diferenças
significativas entre valores de umidade determinados
pela balança e pelo método gravimétrico, para as três
quantidades de amostras e para os três níveis de
umidade. O tempo de determinação aumentou com a
quantidade da amostra e com o nível inicial de umidade
da mesma. Para as classes texturais avaliadas, a
balança determinadora pode ser empregada para
determinação da umidade do solo com precisão e
acurácia comparáveis às do método gravimétrico
(padrão).
Umidade atual do solo - Método gravimétrico - Balança
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CARACTERIZAÇÃO DO BAGAÇO DE LARANJA
PARA ENSAIOS DE SECAGEM
Tabata Munhoz Rodelli (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Marlene Rita de Queiroz (Orientadora), Faculdade
de Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
Este projeto teve a finalidade de contribuir com uma
pesquisa de mestrado intitulada “Secagem do bagaço
de laranja em secador tipo flash e em secador rotativo”.
Uma das etapas da pesquisa é a caracterização do
bagaço de laranja úmido e seco, que consistiu na
determinação de algumas propriedades da matériaprima importantes na secagem: peso específico real e
aparente, velocidade terminal e ângulo de talude. O
bagaço seco estava com 4,92% de umidade e o bagaço
úmido apresentava umidade média de 75,08% A
amostra de bagaço de laranja seco apresentou menor
valor de peso específico aparente (120 kg m-3) do que a
-3
amostra de bagaço úmido (220 kg m ), provavelmente
porque a redução da massa ao secar o bagaço é maior
do que a redução de seu volume aparente. Também
partículas menores (bagaço seco) reduzem o volume
intersticial. O peso específico real foi medido apenas
para o bagaço seco peneirado e resultou no valor de
2154 kg m-3. A velocidade terminal do bagaço seco e
-2
-1
-2
-1
úmido foi de 4,48 x 10 m s e 7,79 x 10 m s ,
respectivamente, enquanto o ângulo de talude foi de
40° e 41,45°. È reportado que em alguns casos o
ângulo de talude aumenta rapidamente quando o teor
de umidade excede a 16-17%, no entanto houve pouca
variação desta propriedade para o bagaço com os
diferentes teores de umidade.
Peso específico - Calor específico - Velocidade terminal
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T0951

DESEMPENHO DE SISTEMA DE AERAÇÃO PARA
GRÃOS ARMAZENADOS
Vanessa Carniel Marchi (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Marlene Rita de Queiroz (Orientadora), Faculdade
de Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
Durante a armazenagem de grãos pode haver perdas
quantitativas e qualitativas de produto, devido à
variação de fatores como temperatura e teor de
umidade dos grãos, os quais, em níveis elevados,
favorecem a degradação do produto, tanto pela ação de
microrganismos quanto pela elevação da atividade
respiratória dos grãos. O objetivo da pesquisa foi
avaliar o desempenho de sistema de aeração
intermitente (somente em condições de umidade
relativa de equilíbrio) em grãos de milhos armazenados
com dois níveis de umidade, 13% e 18%, quanto à
redução e homogeneização da temperatura e do teor
de umidade, e manutenção da qualidade do produto.
Para tanto, insuflou-se ar ambiente à massa de grãos
armazenada em silos de pequena escala, monitorando
o comportamento da temperatura (por meio de
termopares), umidade (105 ± 3 °C por 24 horas) e
sanidade dos grãos (método do papel filtro). Em testes
preliminares observou-se que o desenvolvimento de
fungos foi maior nos grãos de milho armazenados a
18% de umidade quando comparados aos de 13%,
mostrando a influência da quantidade de água no
surgimento dos microrganismos e a importância de se
controlar tal parâmetro durante a armazenagem de
grãos.
Milho - Temperatura - Microrganismos

T0952

MAPEAMENTO DA QUALIDADE DO AR (FUNGOS)
EM REPRODUÇÃO DE SUÍNOS
Diego
Lopes
da
Silva
Ferrette
(Bolsista
SAE/UNICAMP), Yamilia Barrios Tolon, Irenilza de
Alencar Nääs e Profa. Dra. Marta dos Santos Baracho
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Agrícola FEAGRI, UNICAMP
A sanidade e a produtividade das criações intensivas
dependem
fundamentalmente
dos
níveis
de
contaminação presentes em seus ambientes. Este
trabalho teve como objetivo mapear os galpões de
reprodução de suínos com relação às variáveis
ambientais e presença de fungos em uma granja
comercial de produção de suínos. Para o
monitoramento das variáveis climáticas foram utilizados
equipamentos Termohigroanemômetros Modelo HTA
4200 PACER® para coleta de dados referentes à
temperatura de bulbo seco, umidade relativa, bem
como dados referentes à velocidade do ar e luxímetro
LX-102 Lutron® para medida instantânea da

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
luminosidade. A coleta da amostra do ar para avaliação
da presença de fungos em suspensão foi realizada
utilizando método de exposição de placas de Petri.
Para o mapeamento do galpão foi utilizado o software
Surfer® versão 8.02 Os resultados mostram que houve
variação da distribuição das variáveis climáticas e de
unidades formadoras de colônias de fungos. Foram
identificados fungos do gênero Aspergillus. Estes
resultados ressaltam a importância da aplicação de
programas de biossegurança, buscando um ambiente o
mais livre possível de microorganismos uma vez que a
garantia da qualidade do ar é essencial para
aperfeiçoar a produção.
Suínos - Ambiência - Fungos

T0953

COMPARAÇÃO DA COMPACTAÇÃO DA CAMA EM
CRIAÇÕES DE FRANGO DE CORTE (CAMA NOVA
E REUSO)
Gabriela Sanz Tonon (Bolsista SAE/UNICAMP), Juliano
de Araújo Cassiano, Irenilza de Alencar Nääs e Profa.
Dra. Marta dos Santos Baracho (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI,
UNICAMP
A moderna avicultura utiliza padrões de sanidade e
bem estar de modo a proporcionar às aves um
ambiente adequado que lhes permita desenvolver
melhor seu potencial genético. Uma das finalidades da
cama é proporcionar conforto às aves e evitar lesões
corporais. A cama pode ser compactada pelas aves
que se encontram alojadas, bem como pela ação de
seus dejetos como fezes e urina, contribuindo para a
redução de sua eficácia. O objetivo deste trabalho foi
avaliar a densidade e o teor de matéria seca da cama
de um galpão de aves de corte utilizando cama de
palha de café e arroz reutilizada. Para análise da
densidade da cama, foram coletadas amostras por
meio do método do anel volumétrico e utilizado a
relação: D=M/Va. O teor de massa seca da cama foi
determinado através do método gravimétrico, obtido
pela relação entre a massa de água e a massa de
cama da amostra secada em estufa à 105 °C, por 24
horas. A média das amostras apresentou teor de
matéria seca de 62,38% e densidade de 0,80 g.cm-3.
Em estudos anteriores diferentes autores obtiveram um
teor de massa seca entre 57,84-72,12%. A redução do
tamanho das partículas implica em menor umidade da
cama, maior densidade e menor altura da mesma
durante a criação, e proporciona melhor desempenho
das aves aos 42 dias de idade.
Avicultura - Ambiência - Cama de frango de corte

T0954

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS NA
CADEIA DE PRODUÇÃO AVÍCOLA
Gilberto Petrilli Gatti Lopes (Bolsista SAE/UNICAMP),
Irenilza de Alencar Nääs, Adriana Gomes de Menezes
e Profa. Dra. Marta dos Santos Baracho (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI,
UNICAMP
O comercio da carne de frango movimenta economias
de vários países sendo um produto de destaque nas
negociações comerciais. O incubatório é um
componente essencial na cadeia produtiva da avicultura
O processo produtivo deste estudo foi acompanhado no
incubatório e granjas de produção de frangos de cortes,
do interior do Estado de São Paulo, onde foram
observados os aspectos de segurança alimentar,
utilizando os conceitos de (BPPFC, PCC e HACCP)
que deverão atender as necessidades da agroindústria,
do consumidor e as diretrizes do governo, pelo
interesse na melhoria do complexo da cadeia produtiva.
O sucesso desta atividade inclui melhores condições de
manejo, pois, mesmo mantendo o ajuste de
temperatura (T), umidade (UR) e ventilação do vento
(VV), não significa que todos os pontos estejam em
conformidade. A diferença de T e UR podem incidir em
menor índice de eclodibilidade. O objetivo desse
trabalho foi identificar os pontos críticos (PCC) quanto
ao controle ao ambiente térmico. Os pontos críticos de
controle encontrados foram a T, UR e VV, e
temperatura superficial do ovo (tS) e temperatura
superficial do pitinho (ts) que devem ser
adequadamente controladas para a obtenção de
melhores índices produtivos.
Avicultura - Pontos críticos de controle - Frango de corte

T0955

DESENVOLVIMENTO
DE
UM
SISTEMA
MEDIÇÃO DE TEMPERATURA POR CONTATO
OVOS SOB O PROCESSO DE INCUBAÇÃO
Felipe Martins Silva (Bolsista IC CNPq) e Prof.
Nelson Luis Cappelli (Orientador), Faculdade
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP

DE
EM
Dr.
de

O processo de incubação é uma das fases mais
importante da cadeia de produção avícola e é a
responsável pela viabilização da produção industrial em
larga escala. Por este motivo, seus resultados afetam a
rentabilidade de todo o segmento de produção de
frango. Atualmente, os sistemas de controle de
temperatura de incubadoras comerciais, por facilidade,
assumem a temperatura do ar como sendo a própria
temperatura do embrião. Porém, estudos mostram a
existência de uma diferença significativa entre estas
temperaturas. O processo de incubação visa garantir o
desenvolvimento ótimo dos embriões, um alto índice de
eclodibilidade, de sincronização dos nascimentos e o
posterior desenvolvimento da ave. Assim a temperatura
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é um fator crítico para o processo de incubação e sua
manutenção entre 37.5 a 37.8°C contribui com
desenvolvimento adequado dos embriões, afetando
positivamente os índices. Conforme estudos realizados
a temperatura medida na casca do ovo pode ser
considerada como equivalente à do embrião. Este
trabalho teve como objetivo avaliar sensores de
temperaturas apropriados para esta aplicação. Para
tanto, os sensores foram posicionados no equador de
um “ovo instrumentado” com uma resistência interna
para a geração de calor e submetido a um fluxo de ar
simulando-se a aplicação real.
Incubação de ovos - Sensores de temperatura - Automação e
controle

T0956

O
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
DE
USINAS/DESTILARIAS NO ESTADO DE SÃO
PAULO:
ASPECTOS
RELACIONADOS
ÀS
ATIVIDADES AGRÍCOLAS
Yves Marie Pral (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Nilson Antonio Modesto Arraes (Orientador), Faculdade
de Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
A adoção de um SGA (Sistema de Gestão Ambiental)
por parte das empresas, envolvidas no contexto
agrícola, é a forma pela qual se pode atingir a
qualidade ambiental, pois há uma preocupação de se
tomar medidas de diminuição dos impactos das
atividades que a empresa exerce. No presente trabalho
de pesquisa, tomou-se como base a empresa Terra
Viva, que serviu para estudo de caso, onde a
implantação de um SGA para o processo de produção
de bulbos de Amaryllis e a importância econômica
desta atividade figuram a justificativa do projeto em
questão. Portanto o objetivo principal se dá pelo
desenvolvimento de um SIA (Sistema de Informação
Ambiental) analisando a fase agrícola do processo de
produção dos bulbos de Amaryllis. Sua metodologia
consiste na identificação, quantificação e qualificação
das entradas e saídas, através do mapeamento dos
processos pelo método IDEF0 (Integration Definition for
Function Modeling) e identificação dos impactos
ambientais dos resíduos provenientes das etapas de
produção dos bulbos, com base em indicadores
ambientais provenientes de literaturas. Os resultados
esperados da implantação do SIA podem ser
caracterizados como: indicar o consumo dos insumos e
seus resíduos em cada etapa do processo, organizar
estas informações por etapas ou por insumos ou
resíduos de todo o processo, identificar etapas,
insumos e resíduos prioritários a ações de melhoria,
avaliar o impacto de ações de melhoria de processo no
consumo de insumos ou na geração de resíduos.
Licenciamento - Usinas - Agricultura
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T0957

COMPARAÇÃO DA RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO
ANTES E DEPOIS DE COLHEITA MECANIZADA DE
CANA-DE-AÇÚCAR
Bruno Baptista Nunes (Bolsista PIBIC/CNPq),
Francelino Augusto Rodrigues Junior e Prof. Dr. Paulo
Sergio Graziano Magalhães (Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
Verifica-se que a quantidade e composição química da
cana-de-açúcar entregue para o processamento
industrial é dependente de diversos fatores tais como:
condições climáticas; propriedades físicas, químicas e
biológicas do solo; tipo de cultivo; variedade
empregada, idade do colmo entre outros. Este trabalho
teve como objetivo verificar a correlação entre a
resistência a penetração do solo (RP) antes e após a
colheita com a produtividade da cana-de-açúcar. Para
realizar o ensaio foram coletados de uma área de 10
ha, dividida em 117 pontos a uma distância de 30 m
entre si a RP utilizando um penetrômetro DLGPT200 e
amostras de solo para análise granulométrica. A área
do ensaio se caracterizava por apresentar declividade
menor do que 2%, colheita efetuada mecanicamente,
sem queima, e ser o primeiro plantio cana-planta
(primeiro corte). Nas análises granulométricas das
amostras coletadas, pode-se detectar a porcentagem
de argila, silte e areia em cada um dos pontos.
Compactação - Cana-de-açúcar - Comparação

T0958

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DOS COLMOS DA CANADE-AÇÚCAR
Felipe Augusto Dellamonica Bacurau (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Paulo Sergio Graziano
Magalhães (Orientador), Faculdade de Engenharia
Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
O aumento da demanda de etanol de cana de açúcar e
consequentemente de sua área plantada obrigam que
novas soluções de engenharia sejam desenvolvidas
para melhorar o sistema de colheita. Com este objetivo
um equipamento para auxiliar a colheita da cana está
sendo desenvolvido na FEAGRI-UNICAMP. Este
projeto prevê o uso de um novo sistema de corte de
base, composto por uma faca de corte inercial e um
sistema de garras para transportá-las ao interior da
colhedora. Este trabalho teve por objetivo determinar a
resistência á tração do colmo de cana e a força capaz
de ser exercida pelo sistema de garras, pois estes
parâmetros, não disponível na literatura, permitiram
desenvolver o mecanismo de corte e alimentação. Para
o ensaio de resistência á tração foi utilizado a maquina
universal de ensaios Emic e 2 variedades de cana-deaçúcar RB925345 e RB855156. Para o ensaio da força
feita pela garra utilizou-se um dispositivo composto por
disco rotativo acionado por motor elétrico, e base móvel
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com avanço manual e célula de carga. Para o ensaio
do comportamento da cana durante o corte foi utilizado
o mesmo dispositivo do ensaio da garra e filmado com
uma câmera de alta velocidade. A resistência à tração
encontrada foi em torno de 2,33 kN e 1,29 kN
dependendo da variedade.
Colheita - Mecanização - Propriedade mecânica

T0959

AVALIAÇÃO DE METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO
DE CONSTANTES ELÁSTICAS DA MADEIRA
UTILIZANDO ULTRA-SOM
Bruno Piva Pellis (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Raquel Gonçalves (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
Visando a racionalização do uso da madeira em seus
diversos nichos de aplicações, como construção civil,
moveleiro, embalagens, dentre outros usos estruturais,
há a necessidade de se conhecer seu comportamento
mecânico. As propriedades mecânicas da madeira
podem ser obtidas via métodos destrutivos e nãodestrutivos. Dentre os não-destrutivos, pode-se
considerar a utilização de métodos de propagação de
ondas, como, por exemplo, o ultra-som.O Objetivo
Geral desse projeto é avaliar metodologia utilizando
ultra-som para o levantamento das constantes elásticas
de espécies de madeira largamente utilizadas no
Estado de São Paulo para embalagens, estruturas e
mobiliário. A espécie adotada para a avaliação inicial da
metodologia proposta foi a Apuleia Ieiocarpa,
vulgarmente conhecida como garapeira. Os resultados
permitiram avaliar a metodologia e propor adaptações
metodológicas para o desenvolvimento da pesquisa
com as demais espécies.
Elasticidade longitudinal - Elasticidade transversal - Coeficiente de
Poisson

T0960

CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS FILTROS
DE AREIA FABRICADOS NO BRASIL E AVALIAÇÃO
DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS EM CAMPO
Adriana de Freitas (Bolsista SAE/UNICAMP), Juan
Camilo Salcedo Ramirez, Marcio Mesquita e Prof. Dr.
Roberto Testezlaf (Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
Dentre os filtros utilizados na irrigação localizada, os
filtros de areia se destacam por possuir uma maior faixa
efetiva de retenção de partículas, tendo excelente
eficiência quanto à remoção de sólidos suspensos
presentes na água de irrigação, principalmente algas e
contaminantes orgânicos. Este trabalho teve dois
objetivos: caracterizar o nível tecnológico dos filtros de
areia fabricados no Brasil e identificar problemas
operacionais enfrentados por produtores irrigantes.

Para a realização da primeira etapa, desenvolveu-se
um diretório de fabricantes nacionais que responderam
um questionário que abrangia questões sobre a
tecnologia do produto, controle de qualidade, etapas de
produção e serviços pós-venda. Na avaliação de campo
visitaram-se propriedades rurais da macro região de
Campinas, SP, buscando identificar dificuldades e
questões operacionais vivenciadas pelos agricultores
irrigantes no uso desses equipamentos com aplicação
de
questionário
específico. A partir
desses
procedimentos foi possível conhecer a tecnologia
implantada nos filtros e diagnosticar os principais
problemas enfrentados pelos agricultores. Com as
informações obtidas espera-se contribuir para o
desenvolvimento e otimização do projeto e do uso de
filtros de areia.
Filtragem - Irrigação - Equipamentos

T0961

AVALIAÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL NO
ABATEDOURO DE SUINOS
Eduardo Pereira da Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Yamilia Barrios Tolon (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI,
UNICAMP
O nível de bem estar dos animais inseridos em
determinado ambiente pode ser avaliado através de
medidas
comportamentais,
medidas fisiológicas
(batimentos cardíacos, ritmos respiratórios, temperatura
corporal, nível de reserva em açúcar, cortisol, enzimas),
também através da qualidade da carne e vocalização
dos animais. O objetivo deste trabalho é a avaliação do
bem estar animal no abatedouro de suínos. Os
parametros avaliados são: tempo de duração da
viagem, tempo de descanso, banho nos animais,
capacidade das baias, densidade, temperatura,
umidade relativa e velocidade do ar, nivel de ruidos e
CO2, dimensionamento, isolamento, tipo de piso e
intensidade da luz das baias de descanso. Nos animais
são avaliados os parametros:freqüência respiratória,
tempo de condução ate a insensibilização, número de
suínos por lote e vocalização. Nos funcionarios: nivel
de capacitação, instrumentos utilizados para manejar
os suínos e método de atordoamento usado. Foi
observado que os animais vocalizan intensamente na
chegada ao abatedouro e durante a insensibilização, a
qualidade do ambiente do local pode ser considerada
como boa.
Suinos - Abatedouro - Bem estar animal
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COMPORTAMENTO FÍSICO E MECÂNICO DO SOLO
EM ÁREAS CULTIVADAS COM CANA-DE-AÇÚCAR
COLHIDAS COM E SEM QUEIMA
Natalia Regina Salomão de Freitas (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Zigomar Menezes de Souza
(Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola FEAGRI, UNICAMP
O objetivo deste trabalho foi estudar as alterações no
comportamento físico e mecânico do solo produzido
pelo enriquecimento do conteúdo de matéria orgânica
e, ainda, a capacidade dos resíduos vegetais
acumulados na superfície do solo dissipar cargas
aplicadas sobre o mesmo. Foi determinada a
variabilidade espacial da resistência do solo à
penetração em áreas cultivadas com cana colhidas com
e sem queima, verificaram-se as relações entre teor de
matéria orgânica do solo e a umidade crítica para a
compactação e foram avaliadas as relações entre
quantidade de resíduos vegetais na superfície e a
densidade do solo obtida pelo teste Proctor. O solo foi
coletado em duas áreas, cultivada com cana-de-açúcar
(Saccharum officinarum): 1- cana-de-açúcar com
queima e corte manual, desde 1973 (cana queimada);
2- cana-de-açúcar sem queima e corte mecanizado
com a colhedora (CASE 7700) seguida de transbordo,
desde 1996 (cana crua). A caracterização física e
mecânica do solo foi efetuada a partir da extração de
amostras
deformadas
e
indeformadas,
para
determinação da análise granulométrica, teor de
matéria orgânica, densidade do solo, resistência do
solo à penetração e ensaio de Proctor normal. Os
dados de resistência do solo à penetração foram
submetidos
à
análise
estatística
descritiva,
geoestatística e krigagem para elaboração de mapa de
isolinha.
Atributos físicos - Ensaio de proctor - Manejo do solo

T0963

RESÍDUOS VEGETAIS NA SUPERFÍCIE DO SOLO E
SUAS RELAÇÕES COM O COMPORTAMENTO
FÍSICO E MECÂNICO DO SOLO SOB CULTIVO DE
CANA-DE-AÇÚCAR
Rafael
Junqueira
Araujo
Mandoni
(Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Zigomar Menezes de Souza
(Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola FEAGRI, UNICAMP
O objetivo deste trabalho foi estudar as alterações no
comportamento físico e mecânico do solo produzido
pelo enriquecimento do conteúdo de matéria orgânica
e, ainda, a capacidade dos resíduos vegetais
acumulados na superfície do solo, dissipar cargas
aplicadas sobre o mesmo. Foram avaliadas as relações
entre teor de matéria orgânica do solo e a umidade
crítica para a compactação do mesmo e, as relações
entre quantidade de resíduos vegetais na superfície e a
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densidade do solo. O solo foi coletado em três áreas, 1cana-de-açúcar com queima e corte manual, desde
1973 (cana queimada); 2- cana-de-açúcar sem queima
e corte mecanizado com a colhedora (CASE 7700)
seguida de transbordo, desde 2004 (cana crua); 3cana-de-açúcar sem queima e corte mecanizado com a
colhedora (CASE 7700) seguida de transbordo, desde
1996 (cana crua). A caracterização física e mecânica
do solo nas áreas de estudo foi efetuada a partir da
extração de amostras deformadas e indeformadas, para
determinação da granulometria, teor de matéria
orgânica, densidade do solo, porosidade do solo,
consistência do solo e ensaio de Proctor normal. A
análise estatística constituiu do ajuste de equações
entre o teor de matéria orgânica e o limite de liquidez,
limite de plasticidade, umidade ótima, densidade
máxima do solo e porosidade do solo.
Manejo do solo - Atributos físicos do solo - Estrutura do solo

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura
e Urbanismo
T0964

EFEITO DA CIRCULAÇÃO NA SUBMERGÊNCIA
CRÍTICA EM TOMADAS DE ÁGUA VERTICAIS
Rodrigo Papassoni Santos (Bolsista PIBIC/CNPq), José
Gilberto Dalfré Filho (Co-orientador) e Profa. Dra. Ana
Inés Borri Genovez (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
A formação de vórtices em tomadas d’água é um
grande problema, pois vibrações são induzidas na
estrutura. Além disso, a vazão líquida diminui quando
envolve arraste de ar, causando perda da energia
produzida ou perda da vazão aduzida. Faz-se
necessário, portanto, observar e estudar em modelo os
limites mínimos de submergência para evitar o
aparecimento de vórtices com arraste de ar. O objetivo
deste trabalho foi avaliar, através de um estudo
experimental, o efeito da circulação livre e imposta na
submergência crítica em tomadas de água verticais.
Após determinar o limite de formação de vórtices com
arraste de ar, alhetas em torno da tomada de água
foram fixadas para imprimir uma circulação no fluxo da
tomada. O estudo experimental proporcionou
conhecimento sobre os limites de formação do vórtice
com arraste de ar e o comportamento do fenômeno
com relação aos adimensionais. Verfificou-se uma área
de instabilidade para Froude próximo de 5, em que uma
mudança
mínima
na
submergência
altera
significativamente a configuração do vórtice formado e
a vazão líquida descarregada.
Tomadas de água - Submergência crítica - Circulação de água
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T0967

ESTUDO DA GEOMETRIA COMPOSITIVA DA OBRA
PARLIAMENT LIBRARY DE RAJ REWAL
Fabio Reis Peruzza (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Ana Lúcia Nogueira de Camargo Harris
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP

A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS
PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DE
VINHEDO
Simone Lara Fatuch (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. André Munhoz de Argollo Ferrão (Orientador),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP

A Arquitetura Islâmica agrupa o conjunto de estilos
seculares e religiosos aplicados no desenho e
construção de edifícios e estruturas. Alguns arquitetos
estudam meios para fundir formas arquitetônicas
tradicionais com o modernismo. Raj Rewal buscou, em
seu projeto, a Biblioteca do Parlamento, reviver esta
tradição com modernas ferramentas e criar uma
aparência tipicamente indiana. Neste trabalho, através
da análise com base na geometria compositiva,
buscou-se compreender as formas geométricas e
malha, que embasaram a arquitetura da obra
Parliament House Library, criou-se também um modelo
reduzido físico de parte desta obra e um vídeo que
descreve sobre a estruturação das formas geométricas
empregadas e sua disposição no plano.
Geometria - Islâmica - Arquitetura

T0966

DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA
BASEADA
NO
ESTUDO
E
EXPLORAÇÃO
TRIDIMENSIONAL DA GEOMETRIA DE FIGURAS
ISLÂMICAS
Nayara Di Giulio Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Ana Lúcia Nogueira de Camargo Harris
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP
Esta pesquisa teve por base estudos sobre a forma de
figuras na arte Islâmica, dando assim, continuidade a
uma das linhas de tratamento geométrico de figuras
encontradas no “Pavilhão Mourisco” do Instituto Fio
Cruz, localizado em Manguinhos, RJ. A proposta deste
projeto foi explorar a decomposição e recomposição de
formas poligonais observadas na construção de
unidades modulares que deram origem a alguns
padrões encontrados no “Pavilhão Mourisco”. Como
objetivo principal desenvolveu-se explorações bi e
tridimensionais, virtuais e físicas por meio da produção
de modelos digitais e protótipos originados destas
figuras. Para atingir este objetivo utilizou-se de uma
técnica conhecida na arte islâmica, a construção de
figuras poligonais irregulares a partir de polígonos
regulares. Os resultados obtidos nesta pesquisa
mostraram a potencialidade da utilização da arte
islâmica como base para aplicações didático criativas
da forma.
Arte islâmica - Pavilhão mourisco - Geometria

A análise da disponibilidade de recursos hídricos de
uma cidade é fundamental para verificar a viabilidade
de qualquer projeto que vise o seu desenvolvimento,
principalmente no que diz respeito às instalações de
novas indústrias. Desta forma, foi proposto avaliar as
possibilidades de crescimento sustentável do município
de Vinhedo, pertencente à região metropolitana de
Campinas (RMC), considerando a disponibilidade de
seus recursos hídricos. Para isso, foram realizados
estudos referentes aos mananciais que abastecem a
cidade, ao seu crescimento populacional e industrial, e
à demanda dos diversos segmentos que compõem um
município. De fato, constatou-se que o município de
Vinhedo possui limitações para um crescimento
populacional e, principalmente, industrial, tanto pela
escassez das águas superficiais e subterrâneas da
própria cidade, quanto pela inviabilidade de busca por
córregos da região, pois, a demanda na sub-bacia do
rio Capivari (4,228m³/s) já excede a sua vazão em
período crítico (2,59m³/s). Levou-se em conta, no
estudo, a alta demanda de água da RMC e das demais
regiões pertencentes à bacia dos rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí. O desenvolvimento econômico do
município deve estar, portanto, acompanhado de um
controle desses crescimentos, priorizando loteamentos
de grandes lotes e investimento em indústrias de baixo
consumo de água.
Recursos hídricos - Desenvolvimento - Sustentabilidade

T0968

PROTOTIPAGEM RÁPIDA NO PROCESSO DE
PRODUÇÃO DIGITAL DE EDIFICAÇÕES
Tarsila Carolina Gonçalves Bonaldo (Bolsista FAPESP)
e Prof. Dr. Ariovaldo Denis Granja (Orientador),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
O desenvolvimento de tecnologias de Computer Aided
Design and Drafting (CADD) tem possibilitado o
desenvolvimento de estruturas de formas cada vez
mais complexas. Essa característica tem acarretado
alguns problemas no local de execução da obra, pois
muitas vezes o projeto tradicional em duas dimensões
(2D) não é corretamente assimilado pelos agentes de
execução para assegurar a conformidade do projeto.
Modelos em três dimensões (3D) permitem uma melhor
compreensão da organização espacial de objetos e
podem representar uma alternativa para uma melhor
317
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comunicação entre a arquitetura e a técnica construtiva
necessária. Esta pesquisa consiste em um estudo
exploratório que visa a descrever o processo digital de
produção de edificações, avaliando potencialidades do
uso de maquetes produzidas por Prototipagem Rápida
(PR). Como estudo de caso, selecionou-se parte da
fachada do projeto do Museum for African Art, do
arquiteto Bernard Tschumi. Foram detalhados os
componentes construtivos de um corte da fachada e
posteriormente produzidos modelos virtuais em 3D, e
físicos por meio de técnicas de PR. Entrevistas com
agentes de produção em canteiro de obras foram
realizadas visando a avaliar a adequação dos modelos
para uma maior fidelidade da execução do projeto no
canteiro de obras.
Prototipagem rápida - Produção digital - Processo de projeto

T0969

METODOLOGIA
PARA
AVALIAÇÃO
EM
LABORATÓRIO DO LASCAMENTO EXPLOSIVO DO
CONCRETO EM SITUAÇÃO DE INCÊNDIO
Daniela Moreira Barnabé (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Armando Lopes Moreno Junior (Orientador),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
O desenvolvimento do concreto, nas últimas décadas,
devido ao uso de aditivos (superplastificantes,
incorporadores de ar, etc.) ampliou a performance e a
área de atuação do material. O estudo do
comportamento do concreto em situação de incêndio é,
portanto, essencial para estabelecerem-se condições
de projeto e execução que atendam aos requisitos para
a segurança ao fogo. Um dos fenômenos que podem
ocorrer no concreto exposto ao fogo é o spalling,
denominado na literatura especializada como
lascamento explosivo, e que consiste basicamente num
desprendimento de pequenas camadas superficiais do
concreto, com grande liberação de energia. Sabe-se
que as estruturas de concreto possuem uma boa
resistência ao incêndio em virtude das características
térmicas do material. É um material incombustível, não
exala gases tóxicos e por isso os produtos de sua
combustão não são prejudiciais à saúde humana. No
entanto, o aumento de temperatura nestes elementos
causa a redução da resistência e do módulo de
elasticidade dos materiais, e isto leva a estrutura a uma
perda de rigidez. É essa perda de rigidez que torna a
estrutura apta a um colapso por instabilidade da peça.
Spalling - Concreto - Incêndio

T0970
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AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO
DE FILTROS ANAERÓBIOS COM DIFERENTES
RECHEIOS (BAMBU E COCO VERDE) NO
TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS
Débora Jaeger Moura Area, Daniele Tonon, Luana M.
O. Cruz e Prof. Dr. Bruno Coraucci Filho (Orientador),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
A construção de sistemas sofisticados para o
tratamento de águas residuárias não é muito adequada
em regiões carentes, visto que há pouca mão de obra
capacitada e poucos recursos para a instalação e
manutenção dos sistemas. Diante disso, os sistemas
anaeróbios apresentam grande potencial para serem
utilizados nestas localidades. A fim de dar continuidade
às pesquisas realizadas no Departamento de
Saneamento e Ambiente da Faculdade de Engenharia
Civil, foi feita a avaliação e comparação do
desempenho de dois filtros anaeróbios com diferentes
meio suportes: o primeiro de bambu (Bambusa
tuldoides) e o segundo de coco verde (Cocos nucifera).
O pH dos filtros permaneceu em torno da neutralidade,
fazendo com que os reatores estejam estáveis. Isto
ocorreu, pois a alcalinidade se manteve com um valor
elevado, o que ajudou para que o pH permanecesse
constante. Com relação ao oxigênio dissolvido (OD) os
valores alcançados mantiveram-se baixos, o que é
característico do processo. A remoção da matéria
orgânica medida através da DQO foi efetiva, visto que
os filtros anaeróbios são responsáveis por remover
mais de 80%. Portanto, o que pode-se concluir, é que
ambos os meios suporte empregados tiveram um
desempenho satisfatório, levando-se em consideração
a geração de efluentes que atendam os parâmetros de
lançamento estipulados pela legislação.
Anaeróbio - Bambú - Côco verde

T0971

MONITORAMENTO DE FÓSFORO TOTAL EM
EFLUENTES
PROVENIENTES
DE
SISTEMA
COMPOSTO POR FILTROS ANAERÓBIOS/FILTROS
DE AREIA VISANDO REÚSO AGRÍCOLA
Gilcélia Militina Siqueira (Bolsista SAE/UNICAMP),
Daniele Tonon, Luana M. O. Cruz (Co-orientadora) e
Prof. Dr. Bruno Coraucci Filho (Orientador), Faculdade
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
O esgoto doméstico é naturalmente rico em fósforo, e a
concentração
de
fosfatos
ultimamente
vem
aumentando, em conseqüência ao uso crescente de
detergentes sintéticos, usados em lavanderias e outros
tipos de limpeza e também em alguns fertilizantes. O
objetivo deste trabalho foi monitorar a concentração de
fósforo total em efluente tratado num sistema composto
por dois filtros anaeróbio, o primeiro com recheio de
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bambu (Bambusa tuldoídes) e o segundo de coco verde
(Cocos nucifera), associado a um filtro de areia visando
o uso deste efluente na agricultura. Esta pesquisa foi
desenvolvida na Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo – FEC – Unicamp. Quanto à
análise do fósforo total, observou-se que após a
passagem do efluente pelos filtros anaeróbios não
houve diferença significativa no resultado se
comparado com os valores obtidos do esgoto bruto.
Porém, após a passagem do efluente pelos filtros de
areia a concentração de fósforo total não ultrapassou
1,0 mg. L-1. Assim, podemos concluir que o efluente dos
filtros de areia podem ser um atrativo para o reúso
agrícola, visto que é um nutriente importante para
alguns tipos de plantação e ajudaria a diminuir o
emprego de fertilizantes artificiais, contribuindo para a
diminuição da degradação ambiental.
Aguas residuais - Remoção de fósforo - Esgoto

T0972

AVALIAÇÃO DA REMOÇÃO DE NITROGÊNIO EM
UM SISTEMA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO DE
ESGOTO
Julyenne
Meneghetti
Campos
(Bolsista
SAE/UNICAMP), Daniele Tonon, Luana M. O. Cruz e
Prof. Dr. Bruno Coraucci Filho (Orientador), Faculdade
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
Nos últimos anos as atividades humanas vêm alterando
cada vez mais o ciclo do nitrogênio, causando efeitos
nocivos ao equilíbrio ecológico e à saúde humana. O
esgoto é uma das principais fontes deste desequilíbrio,
pois possui na sua composição nitrogênio orgânico,
amoniacal, nitrato e nitrito. Além disso a descarga
destes compostos nos corpos d’água contribuem para a
eutrofização dos corpos hídricos, prejudicando os
diversos usos da água. Através de um sistema
alternativo para tratamento de esgoto doméstico de
pequenas comunidades, constituído por filtros
anaeróbios com recheio de bambu e de coco
associados a filtros de areia, o que pode-se observar é
que no efluente anaeróbio a concentração de nitrogênio
amoniacal é elevada, e em torno de 47 mg. L-1, em
contrapartida, quando este efluente é aplicado nos
filtros de areia, a concentração de nitrogênio amoniacal
diminui para 5mg. L-1, aumentando consideravelmente
a concentração de nitrato de 0,7 mg. L-1 do efluente
-1
anaeróbio para 60 mg. L para o efluente do filtro de
areia, indicando que o sistema ao adquirir estabilidade
promove a nitrificação. Levando-se em consideração o
uso deste efluente na agricultura, fontes de nitrogênio
são muito aproveitáveis, dispensando assim, o uso de
água potável na irrigação e também o uso de insumos
agrícolas.
Nitrogênio - Tratamento - Esgoto

T0973

AVALIAÇÃO
DA
REMOÇÃO
DE
MATÉRIA
ORGÂNICA EM UM SISTEMA DE TRATAMENTO
COMPOSTO POR FILTRO ANAERÓBIO/FILTROS DE
AREIA VISANDO REÚSO AGRÍCOLA
Letícia Kitaka Vaghette (Bolsista FAPESP), Daniele
Tonon , Luana M. O. Cruz e Prof. Dr. Bruno Coraucci
Filho (Orientador), Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP
Após a utilização da água, seja no banho, na limpeza
de roupas, de louças ou na descarga do vaso sanitário,
é que se inicia a formação do esgoto. Por esta razão,
os sistemas de coleta e tratamento de esgotos são
importantes para a saúde pública e também ao meio
ambiente, no que se refere ao controle da poluição das
águas. Existem diferentes formas de se realizar o
tratamento de efluentes, podendo ser por via aeróbia,
anaeróbia ou sistemas combinados. Neste estudo,
viabiliza-se o tratamento anaeróbio por filtros
anaeróbios com recheio de bambu associado aos filtros
de areia sendo este, um sistema de baixo custo de
manutenção e de construção e que se torna uma
alternativa viável economicamente. O reúso de efluente
sanitário tratado pode desempenhar um papel essencial
no planejamento e na gestão sustentável dos recursos
hídricos como uma fonte substituta para o uso de águas
nobres destinadas a irrigação e outros fins. Através
deste sistema de tratamento, verifica-se uma grande
remoção de matéria orgânica. Após o filtro anaeróbio, o
valor da DQO tem uma queda em torno de 60% e esta
remoção aumenta após o tratamento pelos filtros de
areia, chegando aos 90% evidenciando a eficiência do
processo em relação à remoção da matéria orgânica.
Filtro anaeróbio - Filtro de areia - Reúso

T0974

ESTUDO DE UM FILTRO ANAERÓBIO EMPREGADO
NO TRATAMENTO DE ESGOTOS TENDO O COCO
VERDE (COCOS NUCIFERA) COMO MATERIAL
SUPORTE
Lucas Calmon Ramalho (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Bruno Coraucci Filho (Orientador), Faculdade
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
Este projeto avalia o tratamento de esgoto doméstico
por filtro anaeróbio como etapa inicial de um sistema
alternativo e simplificado para pequenas comunidades.
O reator anaeróbio é preenchido por cascas de coco
verde e tem seu fluxo ascendente. Inicialmente,
Camargo (2000) avaliou filtros anaeróbios com recheio
de bambu, obtendo a remoção de, aproximadamente,
70% da matéria orgânica presente no esgoto bruto.
Cruz (2008) constatou que em regiões onde não há
uma grande quantidade de bambu, uma opção seria o
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emprego do coco verde (Cocos nucifera). Estima que,
para cada 250 mL de água de coco, gera-se 1 kg de
lixo, assim a utilização deste material poderia além de
trazer como benefício à possibilidade do tratamento dos
esgotos das pequenas comunidades, também seria
uma forma de destinação ambientalmente adequada
para parte do resíduo gerado. Para a avaliação do
reator anaeróbio, determinou-se sua eficiência na
remoção de matéria orgânica, através da análise de
demanda química de oxigênio (DQO) e houve o
monitoramento do pH, da alcalinidade e do oxigênio
dissolvido (OD). Resultados preliminares demonstram
que o reator está operando de forma eficaz, removendo
mais do que a metade do material orgânico,
evidenciando que a biomassa existente já está em
equilíbrio.
Anaerobio - Coco verde - Baixo custo

T0975

AVALIAÇÃO DA REMOÇÃO DE BACTÉRIAS DO
GRUPO COLIFORMES EM UM SISTEMA DE
TRATAMENTO
COMPOSTO
POR
FILTROS
ANAERÓBIOS/FILTROS DE AREIA VISANDO USO
NA AGRICULTURA
Mônica Rodrigues Pinto (Bolsista PIBIC/CNPq), Daniele
Tonon (Doutoranda), Luana M. O. Cruz (Doutoranda) e
Prof. Dr. Bruno Coraucci Filho (Orientador), Faculdade
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
A falta de saneamento básico na maioria dos
municípios brasileiros é preocupante, visto que, o
lançamento de dejetos in natura em corpos receptores
compromete a qualidade do solo e da água utilizados
para o abastecimento público, irrigação e recreação. O
tratamento anaeróbio de efluentes por filtros anaeróbios
com recheio de bambu (Bambusa tuldoides) associado
aos filtros de areia é um sistema de baixo custo de
manutenção e de construção e se torna uma alternativa
viável tecnologicamente para pequenas localidades.
Aliando esta idéia, à proposta de reutilização de
esgotos domésticos na agricultura, este projeto visa
avaliar o desempenho da remoção natural de bactérias
do grupo coliformes neste sistema de tratamento
alternativo visando atender padrões estabelecidos pelo
CONAMA 357/05 e OMS (1989) para reúso em culturas
e/ou padrões de lançamento em corpos receptores. O
efluente dos filtros de areia que tiveram taxa de
aplicação de efluente anaeróbio aumentada de 50 para
300 L. m-2dia-1 apresentou até o presente momento,
valores microbiológicos acima do esperado pela
legislação (E. coli  103 NMP. 100 mL-1) isso se deve ao
fato de se ter aumentado a taxa de aplicação, por essa
razão, há a necessidade de se incluir uma etapa de
desinfecção para garantir a saúde da população e a
eficiência do sistema.
Coliformes - Filtros de areia - Filtros anaeróbios
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T0976

AVALIAÇÃO DA RAZÃO DE ADSORÇÃO DE SÓDIO
(RAS) EM EFLUENTES ANAERÓBIOS VISANDO
UTILIZAÇÃO NA AGRICULTURA
Ricardo Leme de Calais (Bolsista SAE/UNICAMP),
Daniele Tonon, Luana M. O. Cruz e Prof. Dr. Bruno
Coraucci Filho (Orientador), Faculdade de Engenharia
Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP
O reúso de efluentes sanitários na agricultura é uma
realidade diante da escassez de água potável,
principalmente na região sudeste de São Paulo, onde
os conflitos pelos usos múltiplos da água são
constantes. Um dos fatores mais relevantes para a
utilização deste efluente na agricultura é a
concentração de sais, entre eles o sódio, que é um
micronutriente para as plantas, podendo sua baixa ou
alta
concentração
acarretar
em
um
mau
desenvolvimento adequado da cultura proposta. Neste
trabalho, foi realizado o monitoramento dos metais
(sódio, cálcio e magnésio) responsáveis pela RAS
(razão de adsorção de sódio) em um sistema
alternativo para tratamento de esgoto doméstico de
pequenas comunidades, constituído por filtros
anaeróbios com recheio de bambu e de coco
associados a filtros de areia para posterior reutilização
na agricultura. No período experimental analisado, a
RAS do efluente na saída filtro de areia variou de 0,4 a
1,8, pode-se considerar como satisfatório o processo de
tratamento. Portanto, conclui-se que este efluente pode
ser utilizado na agricultura sem que venha ocorrer
problemas de impermeabilização do solo, sendo assim
adequado seu uso para fertirrigação.
Agricultura - RAS - Sódio

T0977

MONITORAMENTO DE PH E ALCALINIDADE TOTAL
EM UM SISTEMA SIMPLIFICADO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO PARA REÚSO AGRÍCOLA
Thalita Aparecida Rissi (Bolsista SAE/UNICAMP),
Daniele Tonon, Luana M. O. Cruz e Prof. Dr. Bruno
Coraucci Filho (Orientador), Faculdade de Engenharia
Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP
A crescente demanda por água tem feito do reúso
planejado um tema atual e de relevante importância,
principalmente no setor agrícola. Além de reduzir a
demanda sobre os mananciais, o reúso de efluentes
sanitários tratados, leva à diminuição da contaminação
ambiental e do uso de fertilizantes. Para o tratamento
do esgoto, foi utilizado um sistema alternativo,
constituído por filtros anaeróbios com recheio de bambu
e de coco, associados á filtros de areia. O objetivo
deste trabalho foi avaliar o pH e a alcalinidade total do
sistema visando avaliar o desempenho do tratamento.
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Também faz parte do estudo, avaliar a viabilidade da
substituição do carbonato de sódio pelo de potássio,
reagentes estes com função de correção do pH e da
alcalinidade nos filtros de areia. Observou-se que o
efluente após os filtros de areia obtiveram pH inferiores
a 4,0, devido ao processo de nitrificação e à não
existência de um sistema tampão, evidenciada pelos
baixos valores de alcalinidade total. Foi aplicado o
carbonato de sódio, entretanto este provocou o
acúmulo de sódio inviabilizando o reúso deste efluente
na agricultura, assim, utilizou-se o carbonato de
potássio, além dos valores de pH ficar entre 6,0 e 9,0
conforme estabelecido pela resolução CONAMA
357/05, substitui-se o sódio pelo potássio que é um
macronutrientes essencial às plantas.
Reúso - Alcalinidade - Ph

T0978

COMPARAÇÃO DE EXATIDÃO/PRECISÃO ENTRE
BASES
CARTOGRÁFICAS
AEROFOTOGRAMETRICAS EM ESCALAS 1:10.000,
1:5.000 E 1:2.000 E IMAGENS SATÉLITES DE ALTA
RESOLUÇÃO
Carolina Castaldeli (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr.
Diogenes Cortijo Costa (Orientador), Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
A metodologia mais usual de representação da
superfície
terrestre
é
o
mapeamento
aerofotogramétrico, de excelente resolução e precisão,
mas custo para obtenção elevado. Como alternativa
tem-se imagens orbitais da superfície através de
satélites como IKONOS e QUICKBIRD, contudo sua
aplicabilidade em mapeamentos urbanos ainda não é
conclusiva. Assim, o estudo comparativo dos métodos
de levantamento aerofotogramétrico e imagens satélites
são indispensáveis para melhorar o processo de
elaboração de bases cartográficas, e permitir escolhas
de metodologias de mapeamento que atendam aos
usuários em suas necessidades de produtos
cartográficos. Neste trabalho, utilizando levantamentos
aerofotogramétricos e imagens de satélites de alta
resolução cedidos por diversas fontes, fez-se a
comparação da exatidão e precisão entre os produtos
cartográficos obtidos, e posteriormente verificou-se a
aplicabilidade de cada metodologia. Após a inserção do
material coletado em softwares de CAD/SIG, os pontos
comuns nas bases cartográficas e imagens foram
identificados, e verificados em campo medindo-se suas
coordenadas geodésicas com GPS. Ao serem
comparadas as coordenadas obtidas em campo com as
identificadas pelos softwares, notou-se menor precisão
nas imagens que nas bases aerofotogramétricas. Podese dizer que imagens orbitais ainda não são
apropriadas para cartas em escalas grandes.
Aerofotogrametria - Imagens orbitais - Cartografia

T0979

ORIENTAÇÃO E INCLUSÃO ESPACIAL AOS
DEFICIENTES VISUAIS: DIRETRIZES PARA O
PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA ROTA
ACESSÍVEL E DE UM MAPA TÁTIL PARA O
CAMPUS DA UNICAMP
Renata
Maria
Geraldini
Beltramin
(Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Doris Catharine Cornelie
Knatz Kowaltows (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
Tendo a acessibilidade como tema central, o projeto
teve como principal objetivo desenvolver uma
ferramenta de auxílio aos indivíduos com deficiência
visual que circulam pelo campus da Unicamp:
pretendeu delimitar as diretrizes para a elaboração e
execução de um mapa tátil do campus da Unicamp, a
partir do traçado de uma rota acessível aos indivíduos
com deficiência visual. A pesquisa baseou-se nos
conceitos do Desenho Universal, que trazem
parâmetros de desenho arquitetônico para a inclusão
de pessoas com deficiência. O projeto foi dividido em
quatro etapas: a primeira consistiu em uma série de
estudos e levantamentos acerca dos principais
conceitos do Desenho Universal, das normas vigentes
relativas à acessibilidade e da atual situação do
campus da Unicamp, tanto construtiva como de
usuários. A segunda etapa consistiu na aplicação dos
levantamentos realizados durante a primeira fase na
confecção de uma rota acessível para o campus e no
projeto de uma cartilha de divulgação dessa rota,
ambas destinadas a usuários com deficiência. A
terceira etapa consistiu em uma série de testes
envolvendo a Rota Acessível e a Cartilha, com o intuito
de avaliar sua eficiência. Ainda na terceira etapa, foi
realizado o projeto do mapa tátil. Por fim, na quarta
etapa, ainda em realização, está sendo feito um
protótipo do mapa tátil, sendo que o mesmo está sendo
avaliado por meio de testes junto à comunidade.
Desenho universal - Rota acessível - Mapa tátil

T0980

OTIMIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MINIMIZAÇÃO
DE RESÍDUO SÓLIDO DOMÉSTICO E DE COLETA
SELETIVA DE RESÍDUO SÓLIDO DA FACULDADE
DE
ENGENHARIA
CIVIL,
ARQUITETURA
E
URBANISMO DA UNICAMP
Nani de Oliveira e Cavalcante (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Profa. Dra. Eglé Novaes Teixeira (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
O estudo da composição qualitativa e quantitativa do
resíduo sólido é a base para a implementação e
321

Projetos da Área Tecnológica
manutenção de um sistema eficaz de gerenciamento de
resíduo, que é essencial na mitigação de impactos
ambientais e no aumento da vida útil do aterro. Neste
projeto busca-se otimizar os Programas de Minimização
e de Coleta Seletiva de Resíduo Sólido Doméstico na
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo (FEC) da UNICAMP, através de ações de
sensibilização e caracterizações do resíduo sólido
gerado, antes e depois dessas ações. Assim, a
metodologia foi dividida em: escolha das datas das
caracterizações; caracterização do resíduo – que
envolve escolha das áreas de estudo (prédios),
identificação dos sacos de resíduo, coleta, separação e
pesagem do resíduo por item (papel pardo, plástico
reciclável, entre outros); análise dos dados; e,
otimização dos programas – realizada através de ações
informativas e de sensibilização e baseada no potencial
de minimização de geração de resíduo. Até o presente
foram realizadas 12 das 16 caracterizações previstas
no projeto, revelando o Prédio Administração como
sendo o maior gerador de resíduo e a Primavera, a
estação de maior geração. A ação de sensibilização
realizada foi a passagem nas salas de aula e em vários
setores da FEC para conscientização do público que a
freqüenta, salientando a importância, necessidade e
mostrando os dados obtidos, de forma a, otimizar os
Programas.
Minimização - Resíduos sólidos - Coleta seletiva

ESTUDO
COMPARATIVO
DE
ECO-PARQUE
INDUSTRIAL
Philippe Fernandes Dutheil (Bolsista SAE/UNICAMP),
Juliana Chaves F. Lima e Profa. Dra. Emilia Wanda
Rutkowski (Orientadora), Faculdade de Engenharia
Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP
O desenho eco-parque industrial (EPI) advém da
proposta de tratar os processos produtivos em redes de
sistemas interdependentes, ou seja, ecossistemas
industriais. Os eco-parques industriais constituem
territorialidades amigáveis com sua vizinhança e
otimiza recursos e energia. A primeira tentativa neste
sentido teve início na Dinamarca, em 1962, no
município de Kalundborg. Recentemente, em 2002, no
estado do Rio de Janeiro foi aprovada uma legislação
que determinou a criação de Ecopolos. Dos cinco
municípios escolhidos, Paracambi é o que vem
apresentando os melhores resultados. O presente
trabalho pretende comparar o modelo carioca de ecoparques industrial, mais especificamente, o município
de Paracambi e o modelo de Kalundborg. Este trabalho
está vinculado ao projeto PLATAFORMA LOGÍSTICA
CAMPINAS desenvolvido pelos laboratórios FLUXUS e
LALT da FEC/UNICAMP em convênio com a empresa
H2MK Logística Aeroportuária. Este projeto pesquisa as
possibilidades para a implementação de uma
plataforma logística multimodal sob a perspectiva da
sustentabilidade ambiental.
Sustentabilidade ambiental - Ecologia industrial - Plataforma logística

T0981

ANALISE DA ACESSIBILIDADE COMO FATOR DA
QUALIDADE DO LUGAR NO CAMPUS DA UNICAMP
Pedro Carrascosa Amaral de Oliveira (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Emilia Wanda Rutkowski
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP
A acessibilidade é um importante fator no conceito de
qualidade do lugar, a qual resulta da associação de um
complexo conjunto de serviços, ações e atitudes. Nesse
trabalho analisa-se como a acessibilidade física
interfere na qualidade do lugar da Cidade Universitária
Zeferino Vaz para os deficientes físicos. Um
questionário foi elaborado para obter informações sobre
as condições de acesso e permanência aos prédios de
uso coletivo e individual, assim como a mobilidade
dentro do campus da Unicamp e o acesso a ele.
Constatou-se que a constituição do campus não
permite aos deficientes a mobilidade com autonomia,
em sua maioria, precisam do auxilio de outrem.
Acessibilidade - Qualidade de vida - Sustentabilidade

T0982
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T0983

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA
EDIFICAÇÕES
Rodrigo Argenton Freire (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Emilia Wanda Rutkowski (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
Tradicionalmente, as edificações são responsáveis por
grande consumo de recursos tanto na sua fase de
construção quanto durante o seu uso. O consumo de
energia e água, a emissão de CO2 e a produção de
resíduos são alguns dos parâmetros utilizados para
avaliar a eficiência e sustentabilidade nos ambientes
construídos. Este estudo pretende analisar os
indicadores de sustentabilidade utilizados para
qualificar edifícios sustentáveis de modo definir uma
listagem de parâmetros que podem ser utilizados em
diferentes tipologias e usos. Serão analisados os
índices de sustentabilidade existentes, tais como,
LEED/EUA. Este trabalho está vinculado ao projeto
PLATAFORMA LOGÍSTICA CAMPINAS desenvolvido
pelos laboratórios FLUXUS e LALT da FEC/UNICAMP
em convênio com a empresa H2MK Logística
Aeroportuária. Este projeto pesquisa as possibilidades
para a implementação de uma plataforma logística
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multimodal sob a perspectiva da sustentabilidade
ambiental.
Plataforma logística - Campinas - Arquitetura

T0984

TECNOLOGIAS AMBIENTAIS PARA CONSTRUÇÃO
SUSTENTÁVEL
Thalita dos Santos Dalbelo (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Emilia Wanda Rutkowski (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
A sustentabilidade ambiental preconiza uma relação do
ser humano com o meio ambiente que mantenha sua
capacidade suporte. No âmbito da construção civil
busca-se alcançá-la através de tecnologias ambientais,
que incorporam a minimização do vetor de dano e
prejuízo ambiental não só no uso de materiais, mas
também na manutenção do ambiente construído. Deste
modo, pretende-se promover uma geração limpa de
energia, um consumo consciente de água, a redução
de CO2 e a minimização com reciclagem de resíduos.
Este trabalho está vinculado ao projeto PLATAFORMA
LOGÍSTICA
CAMPINAS
desenvolvido
pelos
laboratórios FLUXUS e LALT da FEC/UNICAMP em
convênio
com
a
empresa
H2MK
Logística
Aeroportuária. Este projeto pesquisa as possibilidades
para a implementação de uma plataforma logística
multimodal sob a perspectiva da sustentabilidade
ambiental. Assim, esta pesquisa tem como objetivo
catalogar e analisar as tecnologias ambientais
disponíveis no mercado a fim de propor as mais
adequadas para a aplicação na implantação e
construção da Plataforma Logística Ambiental de
Campinas.
Sustentabilidade ambiental - Plataforma logística - Campinas

T0985

LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DA EVOLUÇÃO
DOS CONDIMÍNIOS HORIZONTAIS FECHADOS NA
CIDADE DE CAMPINAS, DE 1988 A 2008
Daniel Teixeira Turczyn (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Evandro Ziggiatti Monteiro (Orientador),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
Desde a década de oitenta, a cidade de Campinas,
assim como a maior parte das grandes cidades
brasileiras, tem tido sua paisagem urbana entremeada
de
novos
condomínios
horizontais
fechados,
caracterizados por muros e restrição de acesso aos não
moradores. Esses condomínios variam na localização,
na tipologia do traçado urbano, na arquitetura e na
escala: desde as novas “vilas” até os grandes
empreendimentos planejados, incluindo áreas da

cidade que são fechadas e convertidas em
condomínios. A necessidade social que tem gerado é o
medo da violência urbana e uma noção abstrata de
“qualidade de vida”. O objetivo deste trabalho é
construir um panorama visual espacializado da
implantação de condomínios e fechamento de áreas da
cidade, ao longo das últimas duas décadas. O
panorama terá como foco o impacto dessas
comunidades muradas na paisagem da cidade, a fim de
fornecer subsídios para o planejamento da cidade e
para outras pesquisas sobre o tema.
Condomínios fechados - Segregação urbana - Segurança residencial

T0986

O VÍDEO COMO FERRAMENTA DE PROJETO
Tiago Brito da Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Evandro Ziggiatti Monteiro (Orientador), Faculdade
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
O registro gráfico do espaço é uma prática fundamental
durante o aprendizado e ofício da Arquitetura e
Urbanismo. Devido às novas tecnologias de captação
de imagem e som, como câmeras digitais, que se
tornam a cada dia mais acessíveis, pode-se concluir
que este tipo de análise é cada vez mais útil e
facilmente executável. Este estudo teve como objetivo o
desenvolvimento de um vídeo curta metragem, com
aproximadamente dez minutos, analisando algumas
das principais formas de ocupação territorial na cidade
de Campinas, tento como base a interação população –
meio físico, além de salientar a diferença entre o vídeo
voltado
para
análises
urbanas
e
vídeos
cinematográficos, ficando claro que aqui o objetivo foi
produzir um vídeo que lança um panorama urbano, e
não um vídeo artístico. O objeto de estudo elegido foi a
cidade de Campinas, que sofreu grandes mudanças no
seu território nas ultimas décadas e atingiu a marca de
um milhão de habitantes. O uso de material em vídeo
no exercício projetual se mostrou eficiente, com fácil e
rápida captação do contexto a ser analisado. O vídeo
final, dentro dos padrões estabelecidos para esta
pesquisa, se mostrou satisfatório, com execução pouco
complexa, e resultados capazes de abranger os
objetivos esperados. Confirmando que este tipo de
documentação pode ser muito útil em estudos
envolvendo arquitetura e urbanismo.
Video - Campinas - Urbanismo

T0987

ESTUDO COMPLEMENTAR DA TENACIDADE DE
CONCRETOS REFORÇADOS COM FIBRAS DE AÇO
Weder Fernando Nazari (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Francisco Antonio Menezes (Orientador), Faculdade
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
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A motivação deste trabalho é saber como as fibras de
aço se arranjam no concreto com fibras moldado na
situação de campo. Partindo do princípio de que
existem condições ideais de alocação das fibras de
aço no concreto moldado em laboratório, o projeto
estudou o comportamento das fibras de aço no
concreto moldado na situação de campo. Para tanto
analisou-se a variação da tenacidade do concreto
nesses dois casos. Tenacidade é uma medida de
quantidade de energia que um material pode absorver
antes de fraturar. Numericamente, a tenacidade é igual
à área sobre a curva tensão versus deformação
vertical. O projeto complementou a análise dos ensaios
executados na dissertação de mestrado, em
desenvolvimento na FEC/Unicamp, pelo engenheiro
Gustavo Carvalho, sob orientação do prof. Dr. Newton
Oliveira Pinto Jr. Na dissertação de mestrado, ensaiouse 18 corpos de prova prismáticos extraídos de placas
de concreto moldadas in loco, com fibras de aço, que
foram submetidos a ensaios de tração na flexão, em
máquina de ensaio de tração do Laboratório de
Estruturas da FEC. As placas simularam situação de
campo de pisos de concreto. O objetivo foi auxiliar o
equacionamento de um modelo feito pelo aluno de
mestrado que compare os resultados obtidos em
laboratório aos esperados em campo.
Tenacidade - Concreto - Fibras de aço

T0988

O EFEITO DA CARBONATAÇÃO EM VIGAS DE
CONCRETO ARMADO
Aline Pinho da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq), Milton
Paulino da Costa Júnior e Profa. Dra. Gladis Camarini
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP
Um dos objetivos da construção civil é aperfeiçoar a
produção do concreto, adequando suas características
para cada tipo de obra no qual será empregado. No
entanto, faz-se necessário produzir um concreto que
tenha uma boa resistência, seja economicamente viável
e resistente às intempéries. Porém, existem patologias
que comprometem seu desempenho e durabilidade.
Uma das patologias mais freqüentes é a corrosão de
armaduras provocada pelo ataque de agentes
agressivos. Um desses agentes é o dióxido de carbono
que causa a carbonatação do concreto e,
consequentemente, a despassivação das armaduras.
Como o concreto possui baixa resistência à tração, ao
ser submetido a tal solicitação ocorre a formação de
fissuras, podendo comprometer o seu desempenho.
Este trabalho apresenta uma análise do processo de
carbonatação em vigas de concreto armado sob tensão
e os fatores que influenciam em sua incidência. A
carbonatação foi observada por aspersão de solução
de fenolftaleína em várias seções de cada viga. Os
324

resultados obtidos comprovaram que nas seções onde
havia presença de fissuras as profundidades de
carbonatação foram maiores do que as seções das
vigas sem carregamento. O surgimento de fissuras
proporciona um caminho preferencial à frente de
carbonatação e, conseqüentemente, compromete a
durabilidade e segurança da estrutura.
Concreto - Carbonatação - Durabilidade

T0989

ANÁLISE TEÓRICA E COMPUTACIONAL DE
ESTRUTURAS EM CASCA - PAROBOLÓIDE
HIPERBÓLICO
Daniel Giorgi Reis (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Isaias Vizotto (Orientador), Faculdade de Engenharia
Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP
As estruturas em casca têm sido estudadas e aplicadas
em todos os campos da Engenharia, e em particular da
Engenharia Civil. Estruturas em casca podem ser
definidas como formas geométricas tridimensionais,
com superfícies médias curvas de contornos e
vinculação apropriados definidos, em que a espessura
é muito menor que as outras dimensões. Uma das
estruturas em casca que encontramos na literatura e
têm sido empregadas para a construção de coberturas
é o Parabolóide Hiperbólico. Em Engenharia de
Estruturas, existem diversos modelos computacionais
desenvolvidos para análise estrutural, sendo um dos
mais utilizados o Método dos Elementos Finitos. Neste
trabalho, foi feito um estudo de caso a partir da teoria e
formulações encontradas na literatura sobre cascas
com formas de Parabolóides Hiperbólicos considerando
os efeitos de membrana no comportamento estrutural, e
análise computacional pelo Método dos Elementos
Finitos, tendo sido adotado o software comercial Ansys.
Os resultados das análises desenvolvidas pelos dois
métodos comprovam o bom comportamento estrutural
dos Parabolóides Hiperbólicos sob a atuação de
diversas ações. Com o desenvolvimento de novas
tecnologias
computacionais
e
construtivas,
metodologias mais eficientes de análise e projeto
podem ser aplicadas em Engenharia de Estruturas.
Estruturas em casca - Método dos elemesntos finitos - Parabolóide
hiperbólico

T0990

ANÁLISE TEÓRICA E COMPUTACIONAL DE
ESTRUTURAS EM CASCA - CASCAS ESFÉRICAS
Fernanda Fronza (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Isaias Vizotto (Orientador), Faculdade de Engenharia
Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP
As estruturas em casca têm sido estudadas e aplicadas
em todos os campos da Engenharia, e em particular da
Engenharia Civil. Estruturas em casca podem ser
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definidas como formas geométricas tridimensionais,
com superfícies médias curvas de contornos e
vinculação apropriados definidos, em que a espessura
é muito menor que as outras dimensões. Neste projeto
foram aprofundados conhecimentos em um formato
particular: Cascas Esféricas. Foram estudadas as
formulações teóricas considerando os efeitos de
membrana e de flexão no comportamento estrutural,
realizada a iniciação sobre o Método dos Elementos
Finitos, e a modelagem computacional por meio do
software comercial ANSYS. Foram feitas análises e
comparações
entre
resultados
teóricos
e
computacionais, com variações de carregamentos e
vínculos de apoio. Com o software, analisando os tipos
de malhas, a triangular apresentou melhores resultados
em comparação a malha quadrangular. A malha
triangular originou uma representação mais fiel à
geometria real. Segundo os vínculos analisados, o
apoio simples da borda da casca representou melhor
sua condição ideal de compressão pura, uma vez que
bordas engastadas propiciaram a flexão com
surgimento de tensões devido à flexão. Com a
modelagem de uma casca esférica em escala reduzida
através de técnicas de maquetaria, ficou clara a
obtenção de uma forma com dupla curvatura para
estruturas.
Estruturas em casca - Método dos elemesntos finitos - Cascas
esféricas

T0991

EMPREGO DO JATO CAVITANTE PARA REMOÇÃO
DE
INCRUSTAÇÕES
EM
INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS
Heloise Helena Bordon de Almeida (Bolsista
SAE/UNICAMP), Ana Inés Borri Genovez (Coorientadora) e Prof. Dr. José Gilberto Dalfré Filho
(Orientador),
Faculdade
de
Engenharia
Civil,
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP
Para operações de limpeza de superfícies têm sido
usados jatos de água com altas velocidades. Um
notável avanço é obtido quando se produz o jato
cavitante. O equipamento tipo jato cavitante utiliza um
bocal especialmente projetado para produzir a
cavitação e simula o efeito combinado do escoamento
em alta velocidade e da cavitação. Com o
envelhecimento dos sistemas hidráulicos e degradação
devido às características do fluido transportado, ocorre
o aumento das incrustações. Esta situação em
condutos induz perdas de carga hidráulicas
progressivas ao sistema, diminuindo a seção dos
condutos e aumentando a velocidade do escoamento.
Ademais, atualmente, tem-se constatado a alteração
das superfícies em sistemas hidráulicos devido à
infestação pela proliferação de um organismo externo –
o Limnoperna fortunei, popularmente conhecido como
mexilhão dourado, que é um molusco bivalve. Cabe

ressaltar que em sistemas de bombeamento e em
sistemas hidroelétricos, a perda de eficiência pode
significar o colapso dos mesmos. Desta forma, para
simular as operações de remoções de incrustações de
sistemas hidráulicos foi desenvolvida uma instalação
experimental empregando o jato cavitante. A instalação
permite verificar a eficiência de remoção com as
amostras submersas e não submersas. A utilização do
principio do jato cavitante mostrou-se uma alternativa
promissora, mais eficiente e econômica que o simples
processo de raspagem utilizado atualmente.
Jato cavitante - Incrustações - Instalações hidráulicas

T0992

APLICAÇÃO NÃO CONVENCIONAL PARA
EQUIPAMENTO TIPO JATO CAVITANTE
Maiara Pereira Assis, Ana Inés Borri Genovez
orientadora) e Prof. Dr. José Gilberto Dalfré
(Orientador),
Faculdade
de
Engenharia
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP

UM
(CoFilho
Civil,

A qualidade da água potável é um tema da maior
importância, pois vem se deteriorando ao longo dos
anos. Uma das grandes preocupações é a poluição da
água pelo lançamento de esgotos. Isto leva a
introdução de microorganismos patogênicos que podem
causar várias doenças, algumas das quais podem ser
fatais. A qualidade da água para fins de consumo
humano pode ser melhorada controlando a poluição e
com o aprimoramento das técnicas de desinfecção, que
consistem da destruição de patógenos presentes na
água. Esta é, portanto, uma etapa extremamente
importante do ponto de vista da saúde pública. O
emprego do fenômeno da cavitação como alternativa
para desinfecção da água tem despertado a atenção.
Isso porque o método que utiliza a cavitação elimina
grande parte, ou totalmente, do uso de reagentes
químicos utilizados nos tratamentos tradicionais. O
objetivo deste trabalho foi adaptar o equipamento tipo
jato cavitante para testar a viabilidade na desinfecção
de água. A instalação permitiu a desinfecção em
tempos curtos de exposição, sendo um método de
tratamento rápido e eficiente.
Cavitação - Tratamento de água - Desinfecção

T0993

CALIBRAÇÃO DE UM MODELO DE PREVISÃO DE
MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA
Rafael Yukio Kurita (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
José Gilberto Dalfré Filho (Orientador), Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
A estimativa da condição de um sistema de tubulações
é central para qualquer decisão no que tange a
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reposição ou atualização do sistema de abastecimento
de água. O contato mantido com Gerenciadores das
empresas de Abastecimento e Saneamento evidenciou
o importante papel do transitório hidráulico (golpe de
aríete) no rompimento das tubulações. Assim, este
trabalho teve por objetivo incluir o efeito da fadiga
devido ao transitório hidráulico no comportamento
estrutural e funcional de um sistema de tubulações.
Este efeito foi implementado no modelo de previsão de
manutenção em sistemas de distribuição de água, de
tal maneira a refletir o comportamento das redes de
abastecimento em serviço. Dada a impossibilidade de
simular em uma rede real o efeito da fadiga do
transitório, o que causaria inconveniente para o usuário,
desenvolveu-se uma instalação experimental no
Laboratório de Hidráulica e Mecânica dos Fluidos da
FEC-UNICAMP. A instalação permitiu obter dados
necessários à calibração do modelo. Verifica-se que a
adoção de medidas pró-ativas no gerenciamento dos
sistemas de distribuição de água não é usual no Brasil.
O modelo proposto colabora a diminuir a frequência de
rompimentos, com significativa melhoria no serviço
ofertado.
Calibração de modelo - Manutenção - Redes de distribuição de água

T0994

DEGRADAÇÃO
DE
FLUMEQUINA
POR
PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS
Carla Campos Neumann (Bolsista FAPESP), Caio
Rodrigues da Silva, Milena Guedes Maniero e Prof. Dr.
José Roberto Guimarães (Orientador), Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
A flumequina é um antibiótico largamente utilizado na
medicina veterinária, na prevenção e controle de
doenças nas criações de bovinos, ovinos, frangos,
coelhos, carneiros, cavalos e peixes. Fármacos, como a
flumequina, são substâncias pouco biodegradáveis e
são continuamente introduzidos no meio ambiente. É
conhecido que compostos dessa classe permanecem
na água, solo e sedimentos por um longo período,
podendo causar alterações na comunidade microbiana
(ocorrência de bactérias resistentes) e afetar
organismos de uma cadeia alimentar. No presente
trabalho foi avaliada a degradação da flumequina pelos
processos fotolítico (UV), oxidativo (H2O2) e oxidativo
avançado (UV/ H2O2). A degradação obtida nos
diferentes tempos de ensaio foi monitorada por meio de
varreduras espectrofotométricas na região do UVvisível e a quantificação do fármaco residual foi
realizada por cromatografia líquida de alta eficiência
com detecção por arranjo de diodos. Foram avaliadas
as influências da concentração de H2O2 e do tempo de
degradação na remoção desse fármaco.
Flumequina - Poa - Degradação
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T0995

PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS PARA
DEGRADAÇÃO DE COMPOSTOS PERSISTENTES:
AZUL DE METILENO E CAFEÍNA
Glenda Araujo Silva (Bolsista PIBIC/CNPq), Regiane
Aparecida Guadagnini e Prof. Dr. José Roberto
Guimarães (Orientador), Faculdade de Engenharia
Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP
Os Processos Oxidativos Avançados (POA) são de
grande importância no tratamento de efluentes,
especialmente
na
degradação
de
compostos
recalcitrantes pelo alto potencial de oxidação,
principalmente devido ao radical hidroxila. Neste
trabalho foi avaliada a degradação da cafeína a partir
de processo físico: Fotólise; químico: Peroxidação; e
três tipos de POA: Peroxidação assistida por luz
ultravioleta, Fenton e foto-Fenton. A eficiência dos
processos foi avaliada por meio do monitoramento da
concentração carbono orgânico dissolvido, que sugere
o grau de mineralização, e por varredura
espectrofotométrica nas regiões do ultravioleta e visível
(UV-VIS) para verificação de possíveis modificações da
molécula original, observando-se as variações das
bandas de absorção. O processo foto-Fenton foi o mais
eficiente, chegando a 74,71 % de redução do teor de
carbono orgânico dissolvido, seguido da peroxidação
assistida por luz UV, 43,15 %. Os processos físicos e
químicos, ou seja, apenas luz ultravioleta e somente
peróxido de hidrogênio apresentaram resultados
inferiores com relação à degradação/mineralização da
cafeína, no entanto, houve modificações na estrutura
da molécula. Os métodos de monitoramento foram
bastante adequados e esclarecedores nos processos
de degradação utilizados.
Poa - Azul de metileno - Cafeína

T0996

TOXICIDADE AGUDA DO FORMALDEIDO E DO
ÁCIDO
FÓRMICO.
MONITORAMENTO
DO
CRESCIMENTO DE ESCHERICHIA COLI E DE UM
POOL DE BACTÉRIAS POR FIA/TURBIDIMÉTRICO
Graciete Mary dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. José Roberto Guimarães (Orientador),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
Uma avaliação mais fiel da toxicidade de um composto
químico, uma mistura deles ou mesmo de resíduos é
realizada por meio de bioensaios, utilizando-se de
organismos teste que representem o ecossistema
estudado. Com intuito de avaliar o potencial tóxico de
soluções de formol e ácido fórmico, neste trabalho
foram realizados ensaios de toxicidade aguda,
monitorando-se a inibição do crescimento de
populações de bactérias por meio da densidade ótica
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de suspensões microbianas utilizando-se um sistema
de análise por injeção em fluxo (FIA/Turbidimétrico). Os
organismos utilizados foram a E. coli e um pool de
microorganismos oriundos do lodo de um reator aeróbio
da ETE Samambaia, Campinas-SP. A concentração
efetiva (EC50), em 120 minutos, para E. coli e cultura
mista de bactérias do lodo foi de 10,5 e 6,8 mg L-1 de
formaldeído e de 290 e 416 mg L-1 de ácido fórmico,
respectivamente. O tempo de duplicação das bactérias
foi de 54,3 ± 3,2 min para população de E. coli e de
90,2 ± 4,0 min para a cultura mista. Em comparação
com o método turbidimétrico convencional, o sistema
FIA/Turbidimétrico apresentou vantagens: tempo de
ensaio curto (2 horas); economia de reagentes; e alta
freqüência analítica (80 amostras/hora).
Sistema FIA/Turbidimétrico - Formaldeído - Ácido fórmico

T0997

CONFORTO TÉRMICO EM ESPAÇO PÚBLICO
ABERTO: ESTUDO DE CASO DO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA - CAMPINAS, SP
Bruno Ribeiro (Bolsista FAPESP), Cristiane Dacanal e
Profa. Dra. Lucila Chebel Labaki (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
A pesquisa visa analisar os aspectos qualificadores da
Praça Imprensa Fluminense, conhecida como Centro
de Convivência (Campinas-SP), onde predomina a
função cultural, pois possui um teatro coberto e um
teatro de arena, além de abrigar outros eventos
culturais, como a feira de artesanatos nos finais de
semana. O objetivo do trabalho é caracterizar o
microclima de um ponto da praça e o conforto térmico
dos usuários através de índices preditivos de conforto
(VME e PET) e da sensação térmica real. A
metodologia consta no monitoramento de variáveis
microclimáticas (temperatura do ar, temperatura de
globo, umidade relativa do ar, velocidade do ar e
radiação solar), aplicação de questionários durante a
coleta dos dados para identificar a sensação e
percepção térmica dos usuários, descrição e
levantamento fotográfico de materiais construtivos,
equipamentos e mobiliários urbanos, e fotografias das
atividades realizadas pelos usuários. A praça é
heterogênea quanto à arborização e o ponto escolhido
para o monitoramento das variáveis ambientais e
aplicação dos questionários foi um ponto árido. A
pesquisa permite correlacionar o conforto térmico real
aos índices preditivos de conforto, o microclima à
caracterização física do espaço, o comportamento
humano ao microclima, além de contribuir para estudos
futuros sobre calibração de modelos preditivos de
conforto térmico em espaços públicos abertos.
Conforto térmico - Espaços urbanos abertos - Sensação térmica

T0998

CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS SIMPLES DE
VISUALIZAÇÃO
DOS
FENÔMENOS
DE
VENTILAÇÃO E DA TRAJETÓRIA SOLAR EM
LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL
Elena Furlan da França (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Lucila Chebel Labaki (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
O estudo dos fenômenos de ventilação e da geometria
de insolação é de fundamental importância para o
projetista. A radiação solar é um dos principais fatores
para a análise do desempenho térmico de edificações.
A trajetória solar pode ser representada por métodos
gráficos, com diferentes projeções que constituem as
chamadas cartas solares, ou por meio de equipamentos
como relógio de sol ou diferentes tipos de Heliodon. A
ventilação dos ambientes também necessita de estudo
cuidadoso por parte dos projetistas. Os processos
físicos que definem o movimento do ar são complexos,
necessitando dos conceitos de mecânica dos fluidos,
ou de simulação em túneis de vento. Essa visualização
pode ser conseguida também através de um modelo
reduzido simples, com as várias opções de relação
entre as áreas de abertura de entrada/saída.
A
preocupação com o conforto térmico e luminoso de
uma edificação resulta em projetos de edificações
confortáveis quando o arquiteto tem um sólido
conhecimento do trinômio Sol-Vento-Materiais. Esse
projeto tem como objetivo a construção e teste de
equipamentos simples de laboratório que permitam
visualizar a ventilação, a trajetória solar, sombras nos
edifício. Os equipamentos previstos são: um modelo
reduzido para ventilação, Heliodon, um dispositivo
simples para indicação do Norte verdadeiro, um relógio
de sol. Espera-se com os resultados desse projeto que
se tenha como produto um roteiro de experiências
simples de conforto ambiental para estudantes de
Arquitetura.
Conforto ambiental - Insolação - Ventilação natural

T0999

CONFORTO TÉRMICO EM BOSQUES PÚBLICOS NA
CIDADE DE CAMPINAS, SP
Talita Meulman Leite da Silva, Cristiane Dacanal e
Profa. Dra. Lucila Chebel Labaki (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
A presente pesquisa tem como objetivo principal
analisar o conforto térmico humano em bosques
públicos na cidade de Campinas, SP.
Serão
caracterizados
os
diferentes
usos
presentes,
decorrentes da configuração espacial e dos aspectos
microclimáticos. A metodologia de pesquisa utilizada
consta de uma adaptação das técnicas utilizadas pelo
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projeto europeu RUROS (Rediscovering the Urban
Realm and Open Spaces). Serão desenvolvidos e
aplicados questionários para avaliação da percepção
climática e da sensação térmica de usuários em
bosques da cidade, em diferentes condições climáticas.
Juntamente será feito o monitoramento de variáveis
climáticas (temperatura do ar, taxa de radiação global,
umidade do ar, temperatura de globo, e velocidade dos
ventos), utilizando uma estação móvel. Com o uso do
software Ray Man 1.2 serão calculados índices
preditivos de conforto (PET e PMV) . Os dados da
percepção climática e da sensação térmica real, obtidos
nos questionários, serão contrapostos aos índices
calculados. A pesquisa busca, de modo mais amplo,
contribuir para a melhoria das técnicas de pesquisa
qualitativa em conforto térmico, a partir de variações e
testes de questionários.
Conforto térmico - Espaços públicos - Microclima

T1000

FABRICAÇÃO
DIGITAL
DE
FORMAS
DE
CONCRETO: UM EXERCÍCIO DE PROJETO
Danilo Higa da Rocha (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra.
Maria Gabriela Caffarena Celani (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
Este trabalho, que se encontra em andamento, estuda
a produção de formas para concreto com formas
complexas diretamente a partir de modelos geométricos
digitais, com o uso de técnicas de fabricação digital.
Como exercício de aplicação, pretende-se desenvolver
uma forma para uma pequena peça em concreto, com
o uso de uma fresadora de controle numérico (CNC)
para madeira. Está sendo feita uma revisão
bibliográfica sobre técnicas de fabricação digital,
aplicações da fresadora CNC, materiais para as formas,
e tendências formais da arquitetura contemporânea,
que se caracteriza por formas complexas. Procura-se
entender como a fabricação digital pode ajudar na
construção desse tipo de arquitetura. Em
seguida,
pretende-se desenvolver um experimento com a
fresadora CNC disponível no Laboratório de Automação
e Prototipagem para Arquitetura e Construção (LAPACFEC-UNICAMP), em que a pesquisa será desenvolvida,
Após a realização do experimento, os
resultados serão analisados com o apoio do professor
Dr. Ariovaldo Denis Granja, da área de construção civil,
além da orientadora. Os resultados obtidos servirão
como referência para uma série de pesquisas que se
pretende realizar sobre as aplicações das máquinas de
controle numérico e na construção civil que se pretende
desenvolver no LAPAC.
Prototipagem rápida - Fabricação digital - Formas para concreto

T1001
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A EMERGÊNCIA DA FORMA NA BUSCA DO BOM
DESEMPENHO: UM EXERCÍCIO PROJETUAL
Fernanda Rafael de Souza Cruz (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Profa. Dra. Maria Gabriela Caffarena Celani
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP
Com o avanço e o emprego de novas tecnologias, a
arquitetura contemporânea pode fazer uso de formas
livres e orgânicas na concepção dos seus projetos. A
“arquitetura blob” ou a arquitetura líquida, pode ser
considerada um exemplo destas experimentações. No
entanto muitas criticas são feitas a esse tipo de
arquitetura. Por exemplo, o arquiteto Branko Kolarevic
sustenta a possibilidade da forma orgânica ter uma
função que ajude a trazer melhor desempenho de
fatores de conforto. O objetivo desta pesquisa é
comprovar essa afirmação por meio de um exercício
projetual que consiste no desenvolvimento de um
galpão para a secagem do papel produzido pela
Cooperativa de Reciclagem de papel do Serviço de
Saúde Dr. Cândido Ferreira, em Sousas. A primeira
etapa desta pesquisa consistiu no levantamento de
dados sobre o local do projeto, bem como dos edifícios
ao seu redor e o regime de ventos da região, que será
de fundamental importância para a concepção da forma
da cobertura do galpão. Essa forma deverá utilizar ao
máximo o vento a favor da secagem do papel. A
segunda etapa da pesquisa consiste na elaboração do
projeto do galpão com o auxilio de modelos
geométricos digitais que serão testados em programas
de análise dinâmica de fluxos, e de maquetes físicas
produzidas por meio de técnicas de prototipagem
rápida, como a impressão 3d, o corte a lazer e a CNC
(fresa de controle numérica), disponíveis no Laboratório
de Automação e Prototipagem para Arquitetura e
Construção (LAPAC) da FEC.
Fabricação digital - Desempenho - Forma arquitetônica

T1002

MAQUETES DE PAPEL COM O USO DA
CORTADORA A LASER
Juliana Ritsuko Matsubara (Bolsista FAPESP) e Profa.
Dra. Maria Gabriela Caffarena Celani (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
Na formação do arquiteto, o trabalho manual de
confecção de maquetes é tão valioso quanto a
modelagem em computador. Muitas vezes, esses
métodos são vistos de forma independente um do
outro, como dois sistemas incompatíveis. O objetivo
desta pesquisa é propiciar os meios para unir a
modelagem tridimensional à produção de maquetes por
meio do uso da cortadora a laser. O estudo se justifica
pelo uso de processos automatizados que aproveitem
os modelos virtuais para gerar maquetes físicas de
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modo rápido, permitindo maior exatidão do acabamento
e melhor visualização de projetos complexos, sem
desvincular-se totalmente do processo manual. A
primeira etapa da pesquisa consistiu no levantamento
dos tipos de papel existentes no mercado, gerando uma
tabela comparativa de suas características. Os
principais programas utilizados por estudantes foram
listados, categorizados e igualmente comparados. Com
base nestes levantamentos, a segunda parte da
pesquisa tratou da confecção de cinco maquetes de
projetos importantes para o cenário arquitetônico atual.
Como resultado final, foi produzido um manual
explicativo de construção de maquetes por meio da
cortadora a laser e dos principais programas utilizados
atualmente por estudantes de arquitetura. Como uma
etapa futura, pretende-se aplicar o estudo na
construção de maquetes cenográficas para teatro ou
cinema.
Maquete - Papel - Corte a laser

T1003

A DIGITALIZAÇÃO 3D PARA PROTOTIPAGEM
RÁPIDA: UM ESTUDO DE CASO DE ENGENHARIA
REVERSA NA PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Laura Cancherini (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra.
Maria Gabriela Caffarena Celani (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
Esta pesquisa faz parte de um projeto em
desenvolvimento no Laboratório de Automação e
Prototipagem para Arquitetura e Construção (LAPAC)
da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo (FEC) na UNICAMP, que visa estudar
tecnologias e metodologias para a aquisição de dados
3D para produzir uma maquete para as salas
expositivas do acervo permanente da Pinacoteca do
Estado utilizando, além da digitalização tridimensional,
a prototipagem rápida para a obtenção de modelos das
obras de arte em escala reduzida. Essa maquete tem
como objetivo permitir que a equipe de curadores do
museu planeje a disposição das obras de modo
colaborativo e prático. Na presente pesquisa serão
testados e avaliados quatro diferentes métodos de
digitalização de objetos 3D. Os modelos geométricos
digitais assim obtidos deverão ser tratados em
programas gráficos CAD – Computer Aided-Design – e
impressos na impressora 3D do LAPAC, na mesma
escala da maquete (1:25). Estima-se que a metodologia
de digitalização/impressão 3D a ser desenvolvida neste
estudo também poderá ser aplicada à área de
Arquitetura e Engenharia Civil, por exemplo na
produção de “próteses arquitetônicas”, na engenharia
reversa de peças construtivas, no acompanhamento de
obras em seus diversos estágios e na verificação da

precisão de peças fabricadas de acordo com o seu
modelo digital.
Engenharia reversa - Digitalização 3D - Impressão 3D

T1004

AVALIAÇÃO DOS MÉTODOS DE CÁLCULO DE
TERRAPLENAGEM
João Gustavo do Amaral Souza (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Profa. Dra. Maria Teresa Françoso (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
Em quase toda obra de engenharia civil é necessário se
fazer terraplenagem visando adequar o terreno à
mesma. Antes de começar um projeto de construção
que envolva movimentação de terra precisa-se
conhecer a superfície do terreno para se determinar os
volumes de materiais a serem adicionados (aterros) ou
removidos (cortes). As quantidades de cortes e aterros
são, frequentemente, de tal magnitude que
correspondem a uma percentagem apreciável do custo
total da obra. Dessa forma, imprecisões nos cálculos
dos volumes de terra podem acarretar em erros, o que
gera perda de material ou atraso na obra e, por
conseqüência, pode inviabilizar o projeto. Diante do
exposto, esta pesquisa avaliou os principais métodos
de cálculo de volumes de corte e aterro encontrados na
literatura, ou seja, comparou os métodos do tronco de
prisma, tronco de pirâmide e prismoidal com um modelo
virtual desenvolvido a partir de recursos de CAD
(Computer-Aided Design). Pode-se observar que o
método tronco de prisma aproxima-se mais do valor
obtido no modelo virtual.
Terraplanagem - Cálculo de volume - Representação do relevo

T1005

ANÁLISE CRÍTICA DA NBR 15527/2007 –
APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA DE
COBERTURAS EM ÁREAS URBANAS PARA FINS
NÃO POTÁVEIS-REQUISITOS
Ellen Cristina da Cunha Lima (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Marina Sangoi de Oliveira Ilha
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP
A importância da NBR 15527/2007 é inquestionável,
pois vários projetos de edifícios têm sido desenvolvidos
com sistemas de aproveitamento de água pluvial
(SPAAP) no país, dentro do conceito de construção
sustentável. Contudo, o texto publicado apresenta uma
série de itens que necessitam de melhorias. Este
trabalho tem como objetivo a análise da referida norma
e da bibliografia relacionada ao tema (normas, manuais
técnicos e artigos científicos), de modo a destacar os
aspectos mais críticos. Dentre os resultados obtidos,
destaca-se o dimensionamento da reservação
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necessária. A norma apresenta vários métodos de
dimensionamento
que
desconsideram
variáveis
determinantes da oferta e demanda, que podem levar
ao superdimensionamento dos reservatórios e demais
componentes, os quais são responsáveis por cerca de
80% do custo inicial total de um SPAAP. Outro aspecto
importante está relacionado com os padrões de
qualidade da água a ser utilizada, que são bastante
próximos dos de potabilidade. Os parâmetros a serem
avaliados devem ser simplicados e também reavaliados
os limites máximos especificados, reduzindo os custos
das análises a serem feitas e, com isso, incentivando a
sua realização periódica, de modo a preservar a saúde
dos usuários.
Sistemas prediais - Aproveitamento de água pluvial - Conservação de
água

T1006

AVALIAÇÃO
DA
ECONOMIA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS DE
INTERESSE SOCIAL PELO USO DA ENERGIA
SOLAR PARA O AQUECIMENTO DA ÁGUA
Karen Cristina Perles (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Marina Sangoi de Oliveira Ilha (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
Medidas e tecnologias que visem o uso racional de
insumos nos edifícios têm sido intensamente
pesquisadas em diferentes países, destacando-se o
uso da energia solar para o aquecimento de água. Os
sistemas de aquecimento solar (SAS), contudo,
apresentam um elevado custo de implantação
representado, principalmente, pelo equipamento de
geração de água quente. Com o objetivo de levar essa
tecnologia à população de baixa renda, surgiram no
mercado os aquecedores solares de baixo custo
(ASBC), os quais propiciam um pré-aquecimento da
água de tal forma que se economize energia no sistema
convencional de aquecimento empregado nessa
tipologia de edificação (chuveiro elétrico). Este trabalho
objetiva avaliar o comportamento do consumo de
energia e de água em uma amostra de 10 residências
localizadas na Vila Brandina, Campinas, São Paulo,
nas quais foram instalados ASBC. Foram analisadas as
contas de água e energia das residências em períodos
anteriores e posteriores à instalação do ASBC e
realizadas entrevistas com os moradores. Os
resultados obtidos indicam uma tendência à redução do
consumo de energia, porém, em alguns casos,
acompanhada de um aumento provisório do consumo
de água, evidenciando a necessidade de que a
instalação de tecnologias desse tipo seja acompanhada
da sensibilização dos usuários para o uso racional de
água e de energia.
Aquecimento solar - Sistema predial - Água quente
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AVALIAÇÃO DA COLAPSIBILIDADE DOS SOLOS
DO CAMPUS DA UNICAMP
Daniel Prenda de Oliveira Aguiar (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Profa. Dra. Miriam Gonçalves Miguel (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
Os solos colapsíveis são caracterizados pela presença
de uma estrutura porosa, não saturada e mantida por
forças de sucção matricial e de agentes cimentantes.
No entanto, essas forças são passíveis de
enfraquecimento, quando o solo é umedecido sob
tensão constante, acarretando recalques que podem
causar danos estruturais em edificações. Objetivando
detectar solos colapsíveis no campus da Unicamp,
coletaram-se amostras de solo em três locais (HC –
Hospital de Clínicas, RA – Restaurante Acadêmico e
IFCH – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas), que
foram submetidas a ensaios edométricos com corposde-prova nas condições de umidade: com préinundação, com umidade natural de campo e com
inundação em determinadas tensões de compressão.
Além disso, as amostras foram caracterizadas por
ensaios de granulometria conjunta e limites de liquidez
e de plasticidade. Todas as amostras ensaiadas
apresentaram colapso, porém não em todas as tensões
de inundação estudadas. Os índices de colapso
situaram-se entre 1,6% (Hospital de Clínicas,
inundação com tensão de 50kPa) e 19,74%
(Restaurante Acadêmico, inundação com tensão de
800kPa).
Solos colapsíveis - Ensaios edométricos - Caracterização geotécnica
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CONDUTIVIDADE
HIDRÁULICA
DE
ARGILAS
LATERÍTICAS
COMPACTADAS
VISANDO
A
UTILIZAÇÃO EM CAMADAS IMPERMEABILIZANTES
DE ATERROS SANITÁRIOS
Leandro Belinassi (Bolsista SAE/UNICAMP), Edson
Aparecido Abdul Nour (Co-orientador) e Profa. Dra.
Miriam Gonçalves Miguel (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
As argilas lateríticas, abundantes no Brasil, apresentam
propriedades geotécnicas bastante peculiares, o que as
têm tornado foco de estudos recentes como material
alternativo para diversas aplicações em obras
geotécnicas. Esta pesquisa propôs o estudo de
viabilidade de dois solos argilosos e lateríticos do
interior do estado de São Paulo, um proveniente do
campus da Unicamp e outro do município de Laranjal
Paulista, na aplicação em barreiras impermeabilizantes
de fundações de aterros sanitários, visando,
inicialmente, avaliar a suas permeabilidades a água.
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Assim, as amostras de solo foram compactadas com
cerca de 3% acima do teor de umidade ótimo, na
energia Proctor Normal, inseridas em permeâmetros de
paredes rígida e flexível e, após a saturação por água,
submetidas aos ensaios de permeabilidade, a carga
variável, em laboratório. Os solos da Unicamp e de
Laranjal Paulista apresentaram, respectivamente,
valores de coeficiente de permeabilidade (k) da ordem
de 10-7 e 10-8cm/s, respectivamente, com permeâmetro
de parede rígida. Nos ensaios com permeâmetros de
parede flexível, os valores de k, para o solo da
Unicamp, mostraram-se decrescentes com o aumento
das tensões confinantes, variando entre as ordens de
10-7cm/s e 10-8cm/s. Os resultados apresentaram-se
bastante satisfatórios, considerando que os valores de
k, recomendados na literatura técnico-científica, devem
ser menores do que 10-7cm/s, para a aplicação em
barreiras impermeabilizantes.
Condutividade hidráulica - Aterros sanitários - Camadas
impermeabilizantes

T1009

ANÁLISE DE ESTRUTURAS SANDUÍCHE
Marta Francisca Suassuna Mendes de Souza (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Nilson Tadeu Mascia
(Orientador),
Faculdade
de
Engenharia
Civil,
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP
Estruturas Sanduíche são estruturas compostas de
duas faces finas de material resistente, separadas por
uma camada mais espessa de material com menor
densidade, usualmente chamada de núcleo, que possui
também menor rigidez e menor resistência. O uso
desse tipo de estrutura vem se difundindo devido à sua
capacidade de aliar alta rigidez à flexão e baixo peso. A
diminuição do peso de estruturas é importante na
indústria civil pois, apesar dos custos serem
determinantes das considerações iniciais de projeto, o
peso do sistema afeta o preço e a perfomance do
produto final. Um fato relevante nessas considerações
é a escassez crescente de matéria-prima e um rápido
esgotamento das fontes de energia convencionais, o
que aumenta a necessidade de estruturas leves,
eficientes e de baixo custo. A metodologia de pesquisa
empregada neste trabalho incluiu, inicialmente, uma
revisão bibliográfica teórica que contemplou as teorias
de laminados, assim como as principais teorias ligadas
às Estuturas Sanduíche, avaliando as suas
propriedades mecânicas. Por fim, foi possível mostrar
as aplicações das mesmas e apresentar uma
introdução acerca dos principais critérios de falha para
compósitos estruturais e dos cuidados necessários na
utilização dos materiais componentes desse tipo de
estrutura.
Estruturas sanduíche - Vigas - Tensões

T1010

ESTUDO DE VIGAS LAMINADAS COLADAS DE
MADEIRA DE REFLORESTAMENTO REFORÇADAS
POR FIBRAS DE SISAL
Rafael Agostinho Monfardini (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Nilson Tadeu Mascia (Orientador), Faculdade
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
O reforço estrutural tem como principal finalidade o
aumento da capacidade portante de uma estrutura,
sendo seu conceito básico a combinação, com o
material original, de materiais com características
superiores, de modo a melhorar as propriedades
mecânicas (elásticas ou resistentes) finais da estrutura.
Neste trabalho, a partir de equações encontradas na
literatura, formulou-se um modelo computacional capaz
de quantificar essas propriedades para estruturas
compostas de vigas laminadas de madeira de
reflorestamento, coladas e reforçadas por fibras de
sisal. A linguagem utilizada para desenvolver o
programa foi EXCEL, e o modelo proposto possibilita, a
partir de valores conhecidos de propriedades mecânicoelásticas dos materiais constituintes das camadas da
viga em estudo, avaliar a intensidade dos principais
esforços solicitantes na estrutura. Como exemplo de
análises efetuadas, pode-se destacar a quantificação
de esforços normais e tangenciais em vigas com
número de camadas e respectivos materiais
constituintes variáveis. As verificações e a validação
dos resultados obtidos pelo modelo puderam ser
executadas por meio de comparação com valores
tradicionais já consolidados na literatura. Vigas
quaisquer dessa mesma natureza também podem ser
caracterizadas pelo modelo, de acordo com os
parâmetros iniciais fornecidos.
Viga - Madeira - Sisal

T1011

ANÁLISE
DE
MODELOS
REDUZIDOS
DE
ESTRUTURAS E ENSINO DE RESISTÊNCIA DOS
MATERIAIS
Rafael Bezerra Rodrigues (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Nilson Tadeu Mascia (Orientador), Faculdade
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
Este projeto envolve um estudo sobre análise de
semelhança, modelagem e confecção de estruturas
simples, viga e barra, utilizando-se de materiais com
rigidez e características elásticas adequadas, em
escala reduzida, com dimensões específicas e
carregamentos adaptáveis para utilização didática, ou
seja, com possível uso em sala de aula ou em
laboratório. Modelos de estruturas que aplicam e
exemplificam os conceitos de compressão, tração,
flexão e torção foram estudados e confeccionados com
331
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o intuito de proporcionar uma visão mais prática e clara
dos fenômenos relacionados à mecânica das estruturas
com especial aplicação nas disciplinas de resistência
dos materiais. Espera-se que este projeto proporcione
um interesse maior aos alunos e conseqüentemente um
entendimento melhor em cursos de Resistência dos
Materiais, particularmente na Engenharia Civil, através
do uso de modelos físicos reduzidos, que conforme
observado no estudo realizado são capazes de retornar
informações de extrema relevância sobre o
comportamento das estruturas e gerar melhor
compreensão
dos
aspectos,
muitas
vezes
simplificadores, das teorias advindas da hipótese do
comportamento elástico dos materiais constituintes das
estruturas.
Modelos reduzidos - Análise dimensional - Semellhança

T1012

VERIFICAÇÃO
DA
USABILIDADE
DE
INSTRUMENTO DE LEITURA TÁTIL E SONORO
REPRESENTATIVO DE ESPAÇO ARQUITETÔNICO
DA BIBLIOTECA CENTRAL CESAR LATTES DA
UNICAMP
Andrea Destefani (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Núbia Bernardi (Orientadora), Faculdade de Engenharia
Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP
Este projeto de iniciação científica pretende documentar
o uso de um mapa tátil/sonoro que foi disponibilizado
para manipulação dos usuários que freqüentam a
Biblioteca Central Cesar Lattes da UNICAMP
(BBCL/UNICAMP) que é especificamente destinado ao
uso e orientação de percurso para os usuários com
deficiência visual (cegos e/ou com baixa visão). O
estudo tem como objetivo verificar a usabilidade deste
instrumento de leitura e documentar a qualidade do
mesmo em relação à manipulação, qualidade física e
legibilidade da simbologia arquitetônica. O mapa foi
desenvolvido pelo NIED (Núcleo de Informática
Aplicada a Educação) e tem como objetivo promover
uma locomoção segura e previamente sinalizada para
usuários com deficiência visual que freqüentam
BCCL/UNICAMP. A metodologia utilizará a revisão da
literatura para conhecimento da legislação específica
para elaborar um estudo de caso. A atividade demanda
o levantamento dos materiais gráficos (projetos
executivos) e a compreensão dos aspectos
arquitetônicos da edificação em estudo. Serão
aplicados testes em voluntários deficientes visuais, a
fim de tomar conhecimento da qualidade e eficiência da
maquete tátil/sonora em questão.
Desenho universal - Orientação espacial - Mapa tátil/sonoro

T1013

332

ANÁLISE
COMPARATIVA
DOS
PROCESSOS
LOGÍSTICOS
NO
SETOR
DE
SERVIÇOSSUBSETOR HOSPITALAR
Elisa Eroles Freire Nunes (Bolsista PIBIC/CNPq),
Regina Meyer Branski (Co-orientadora) e Prof. Dr.
Orlando Fontes Lima Júnior (Orientador), Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
O objetivo da pesquisa é desenvolver uma análise
comparativa dos processos logísticos em dois hospitais
procurando identificar semelhanças e diferenças. A
pesquisa foi desenvolvida utilizando a o método de
estudo de casos proposta por Yin. Na primeira etapa foi
realizado um levantamento bibliográfico abordando a
logística no setor de serviços e, particularmente, na
área hospitalar, além da identificação e seleção de dois
hospitais para o estudo. A segunda etapa consistiu da
realização das entrevistas e nas análises – individual e
comparativa – dos casos. A análise individual resultou
em um fluxograma do processo logístico para cada um
dos casos estudados, identificando suas principais
características. A análise comparativa indicou
similaridades e diferenças entre os casos estudados.
Esta pesquisa está inserida no projeto temático
Logística no Setor de Serviços em desenvolvimento no
LALT (Laboratório de Aprendizagem em Logística e
Transportes) da FEC/UNICAMP.
Logística - Serviços - Área hospitalar

T1014

PLATAFORMA
LOGÍSTICA:
DEFINIÇÃO
E
CARACTERIZAÇÃO
Juliana Marion Moreira Alves (Bolsista SAE/UNICAMP),
Carolina Corrêa de Carvalho e Prof. Dr. Orlando Fontes
Lima Júnior (Orientador), Faculdade de Engenharia
Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP
O crescente processo de globalização demanda cada
vez mais redes de infraestruturas e operações
intermodais, neste contexto surgem as Plataformas
Logísticas. Com diferentes denominações pelo mundo,
como Plateformes Logistiques Publiques nos países
francofônicos, ainda não é um conceito consolidado. De
forma geral, as plataformas logísticas são espaços no
interior dos quais diferentes operadores exercem todas
as atividades relativas ao transporte, à logística e à
distribuição de mercadorias tanto nacional como
internacionalmente. Esta pesquisa tem como objetivo
identificar as diferentes definições de plataformas
logísticas encontradas na literatura bem como traçar a
evolução histórica do conceito e contextualizá-la
mundialmente. Com o intuito de caracterizar
sistemicamente uma plataforma genérica tanto em
termos de componentes quanto de funções foram
explorados um conjunto de casos internacionais com
destaque para a PLAZA, Plataforma Logística de
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Zaragoza, na Espanha e o conjunto de plataformas
logísticas administradas pela empresa francesa
Sogaris. Este trabalho está inserido no projeto
PLATAFORMA LOGÍSTICA CAMPINAS desenvolvido
pelos laboratórios FLUXUS e LALT da FEC/UNICAMP
em convênio com a empresa H2MK Logística
Aeroportuária. Este projeto de pesquisa explora as
possibilidades para a implementação de uma
plataforma logística multimodal sob a perspectiva da
sustentabilidade ambiental.
Plataforma logística - Logística aeroportuária - Operações intermodais

T1015

ANÁLISE
COMPARATIVA
DOS
PROCESSOS
LOGÍSTICOS NO SETOR DE SERVIÇOS SUBSETOR DE UTILIDADES PÚBLICAS
Letícia Cunha Figueiredo (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Orlando Fontes Lima Júnior (Orientador),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
O objetivo da pesquisa é desenvolver uma análise
comparativa dos processos logísticos em dois serviços
do setor de Utilidades Públicas, procurando identificar
semelhanças e diferenças. A pesquisa foi desenvolvida
utilizando o método de estudo de casos proposto por
Yin. Na primeira fase foi realizada revisão
bibliográfica abordando logística, serviços e o setor de
utilidades públicas, além da identificação e seleção de
dois serviços para o estudo: água e energia elétrica. A
segunda etapa consistiu da realização das entrevistas e
nas análises – individual e comparativa – dos casos. A
análise individual resultou em um fluxograma do
processo logístico para cada um dos casos estudados,
identificando suas principais características. A análise
comparativa indicou similaridades e diferenças entre os
casos estudados. Esta pesquisa está inserida no
projeto temático Logística no Setor de Serviços em
desenvolvimento
no
LALT
(Laboratório
de
Aprendizagem em Logística e Transportes) da
FEC/UNICAMP.
Logística - Serviços - Subsetor de utilidade pública

T1016

ANÁLISE
COMPARATIVA
DOS
PROCESSOS
LOGÍSTICOS NO SETOR DE SERVIÇOS SUBSETOR HOSPITALAR
Marcio Coelho Rocha Filho (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Orlando Fontes Lima Júnior (Orientador),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
O objetivo da pesquisa é desenvolver uma revisão
bibliográfica relativa aos processos logísticos no setor
hospitalar. O levantamento foi realizado nas bibliotecas
da Unicamp, no portal de periódicos mantido pela

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), no banco de periódicos Emerald,
em diversos bancos de teses mantido pelas
universidades federais e estaduais e na ferramenta de
busca Google acadêmico. Os resultados apontaram a
importância da logística para o bom desempenho dos
serviços hospitalares: hospitais possuem características
únicas (alto grau de incerteza, variações amplas na
demanda e riscos elevados frente a eventuais falhas no
processo) que fazem da logística uma habilidade crítica
para o sucesso do atendimento ao paciente. Na
realidade brasileira os gastos de materiais e serviços
podem chegar a 50% dos custos do Hospital, incluindose 20% que são adquiridos de forma dispersa e sem
programação adequada. A ineficiência dos processos
contribui para o alto custo hospitalar. Esta pesquisa
está inserida no projeto temático Logística no Setor de
Serviços em desenvolvimento no LALT (Laboratório de
Aprendizagem em Logística e Transportes) da
FEC/UNICAMP.
Logística - Serviços - Subsetor hospitalar

T1017

TÍTULO DO PROJETO: ANÁLISE COMPARATIVA
DOS PROCESSOS LOGÍSTICOS NO SETOR DE
SERVIÇOS - SUBSETOR DE ENTRETENIMENTO
Pamela Diaz Valdivia (Bolsista PIBIC/CNPq), Sérgio A.
Loureiro (Co-orientador) e Prof. Dr. Orlando Fontes
Lima Júnior (Orientador), Faculdade de Engenharia
Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP
O objetivo da pesquisa é desenvolver uma análise
comparativa dos processos logísticos em dois parques
de diversões procurando identificar semelhanças e
diferenças. A pesquisa foi desenvolvida utilizando o
método de estudo de casos proposto por Yin . Na
primeira
fase
foi
realizada
revisão
bibliográfica abordando logística, serviços e parques de
diversões, além da identificação e seleção de dois
parques brasileiros para o estudo. A segunda etapa
consistiu da realização das entrevistas e nas análises –
individual e comparativa – dos casos. A análise
individual resultou em um fluxograma do processo
logístico para cada um dos casos estudados,
identificando suas principais características. A análise
comparativa indicou similaridades e diferenças entre os
casos estudados. Esta pesquisa está inserida no
projeto temático Logística no Setor de Serviços em
desenvolvimento
no
LALT
(Laboratório
de
Aprendizagem em Logística e Transportes) da
FEC/UNICAMP.
Logística - Serviços - Entretenimento
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ANÁLISE
COMPARATIVA
LOGÍSTICOS NO SETOR

DOS
PROCESOS
DE SERVIÇOS 333
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SUBSETOR DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E
SEGUROS
Rafael Mendonça Nascimento (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Orlando Fontes Lima Júnior (Orientador),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
O objetivo da pesquisa é desenvolver uma análise
comparativa dos processos logísticos em dois bancos
comerciais procurando identificar semelhanças e
diferenças. A pesquisa foi desenvolvida utilizando o
método de estudo de casos proposto por Yin. Na
primeira fase foi realizada revisão bibliográfica
abordando logística, serviços e o subsetor de
intermediação financeira e seguros, além da
identificação e seleção de duas agências de bancos
comerciais para o estudo. A segunda etapa consistiu na
realização das entrevistas e nas análises – individual e
comparativa – dos casos. A análise individual resultou
em um fluxograma do processo logístico para cada um
dos casos estudados, identificando suas principais
características. A análise comparativa indicou
similaridades e diferenças entre os casos estudados.
Esta pesquisa está inserida no projeto temático
“Logística no Setor de Serviços” em desenvolvimento
no LALT (Laboratório de Aprendizagem em Logística e
Transportes) da FEC/UNICAMP.
Logística - Serviços - Financeiro e seguros

T1019

PREVISÃO DO COMPORTAMENTO DE ESTACA
SUBMETIDA A ESFORÇO DE COMPRESSÃO COM
A UTILIZAÇÃO DE PROVAS DE CARGA EM
MODELOS EXPERIMENTAIS
Tsai Yu Liang (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr.
Paulo José Rocha de Albuquerque (Orientador),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
O trabalho apresenta e discute a execução, e os
resultados de provas de carga em estaca metálica em
modelo reduzido submetida aos esforços de
compressão. O ensaio foi executado em uma caixa de
vidro (30cmx30cmx30cm) preenchida por areia com
diâmetro dos grãos inferiores a 2mm. Os ensaios foram
executados nas condições do solo natural e saturado, e
em estado fofo e compacto. Através do volume
conhecido da caixa de vidro, pôde-se estimar a
quantidade de areia necessária para atingir as
condições pré-determinadas: grau de compacidade e
saturação. As estacas utilizadas foram constituídas por
barra de alumínio 150mmde comprimento e 9,5mm de
diâmetro, instrumentadas com strain-gages em sua
ponta. As estacas foram calibradas anteriormente à
execução dos ensaios.
Estaca modelo - Provas de carga - Instrumentação
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MODELO DE OTIMIZAÇÃO FINANCEIRA DO FLUXO
DE CAIXA DE EMPRESAS ENERGÉTICAS
Nathan Shauer (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Paulo
Sergio Franco Barbosa (Orientador), Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
A administração da liquidez é uma das atividades mais
importantes do administrador financeiro. Para
desempenhar essa função, o profissional de finanças
utiliza um dos principais instrumentos de análise e
controle financeiro, o fluxo de caixa. O objetivo
primordial desse instrumento é fazer a projeção das
entradas e das saídas dos recursos financeiros de uma
empresa num determinado espaço de tempo. A fim de
evitar defasagens no fluxo de caixa utilizam-se métodos
de captação de recursos financeiros, como debêntures
e notas promissórias. Neste trabalho, a partir de
métodos de otimização em programação linear visa-se
minimizar o custo de captação desses recursos
financeiros em empresas energéticas. O algoritmo
usado na otimização do processo foi o SIMPLEX, que é
o mais utilizado atualmente e possui diversas interfaces
computacionais com as quais pode trabalhar. Esperase determinar quais os instrumentos de captação mais
adequados às obrigações financeiras da empresa, em
que momento devem ser utilizados, e qual a melhor
combinação entre os métodos de captação de crédito
de curto prazo e de longo prazo, de modo a manter a
razão ótima entre liquidez e custo de captação.
Otimização - Fluxo de caixa - Energia

T1021

PATRIMÔNIO
HISTÓRICO
FERROVIÁRIO
DE
CAMPINAS:
ESTUDOS
TÉCNICOS
SOBRE
REBOCOS E REVESTIMENTOS EM FACHADAS DE
EDIFÍCIOS DE ALVENARIA ESTRUTURAL
Emy Tihohod (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra.
Regina Andrade Tirello (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
Tendo em vista o indiscutível valor histórico,
arquitetônico e cultural das edificações do Pátio
Ferroviário de Campinas e das construções industriais
remanescentes em seu entorno, este trabalho de
Iniciação Científica buscou inventariar, catalogar e
realizar estudos comparativos iniciais sobre as
características técnicas e estéticas no emprego de
tijolos em conjuntos significativos de construções de
alvenaria estrutural aparente. Como referência, foram
utilizados estudos sobre a conservação geral das
superfícies das fachadas de seis grupos de edifícios
ferroviários campineiros, realizados pelos alunos da
disciplina AU 814 - ”Técnicas Retrospectivas em
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Arquitetura” 2 de 2007 do Curso de Arquitetura e
Urbanismo da FEC-UNICAMP. No aprofundamento dos
estudos, inicialmente com pesquisa bibliográfica e
arquivística, buscou-se embasamento histórico e
teórico do emprego do tijolo aparente empregada em
construções ferroviárias e industriais no final do século
XIX e início do século XX. Depois passando à revisão
dos mapeamentos do estado de conservação das
fachadas e elaboração de fichas de documentação que
auxiliassem na retirada de amostras em visitas de
campo, para posterior análise comparativa entre os
materiais encontrados nas construções estudadas e
discussão dos resultados. Objetivou-se contribuir para o
melhor conhecimento dos métodos e técnicas
construtivos históricos adotados na região em apoio às
futuras intervenções de conservação e restauro.
Patrimônio histórico - Argamassas históricas - Conservação
arquitetônica
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IMPLEMENTANDO CAD 4D PARA AUTOCAD NA
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO AUTOLISP
Eduardo Cacere (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Regina Coeli Ruschel (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
Em pesquisa de iniciação científica anterior foi feito um
levantamento em campo onde coletou-se dados sobre
a construção de casas de auto-construtores e
utilizando-se a ferramenta Project 4D dados temporais
foram associados a maquete virtual do bairro estudado
gerando-se desta forma uma animação que resgatou a
evolução de uma quadra em termos das casas ali
construídas. Entretanto, o objetivo principal de
desenvolver um modulo de CAD 4D em ferramenta de
CAD livre não foi atingido e foi então retomado neste
trabalho com modificações. Propomos nesta segunda
incursão pela problemática a utilização de ferramental
mais estabelecido, i.e., o Sistema CAD AutoCAD da
AutoDesk e sua linguagem de programação AutoLISP.
Desta forma, desenvolveu-se uma rotina CAD4D que
traduz o tempo de início e término de um elemento da
construção em layers correspondentes requerendo que
o elemento geométrico correspondente (ex. laje,
parede, fechamentos ...) se duplique com coloração
diferente. Foi implementado um processo que lê o
cronograma da construção em formato TXT, cria layers
correspondentes, faz associações de elementos a
layers e liga e desliga layers considerando a ordem
temporal das mesmas para representar o surgimento
de elementos da construção e simular uma animação.
Esta iniciação científica propiciou uma prática com
pensamento lógico e compreensão ampliada de
CAD4D.
CAD 4D - Autocad - Autolisp
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REÚSO DO EFLUENTE SANITÁRIO EM ROSEIRAS:
AVALIAÇÃO DA RAZÃO DE ADSORÇÃO DE SÓDIO
(RAS) DO EFLUENTE
Karoline Sayuri Nakamura (Bolsista SAE/UNICAMP),
Daniele Tonon, Luccas Erickson de Oliveira Marinho,
Luis Antonio Salomão, Mateus Ferreira Chagas. e Prof.
Dr. Ronaldo Stefanutti (Orientador), Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
O reúso de efluente sanitário tratado pode
desempenhar um papel essencial no planejamento e na
gestão sustentável dos recursos hídricos como uma
fonte substituta para o uso de águas destinadas a
irrigação. Neste sentido, está sendo avaliada a
aplicação de efluente tratado da rede de esgotos da
Unicamp, da região do Hospital das Clínicas, em cultivo
de Rosa sp., variedade Ambiance e porta-enxerto
Natal-Bryan. O cultivo foi estabelecido em ambiente
protegido, em canteiros que recebem irrigação
controlada,
obedecendo
a
um
delineamento
experimental inteiramente casualizado, contendo 4
repetições e 6 tratamentos, totalizando 24 parcelas
sendo: i)água limpa sem fertilização; ii)efluente sem
fertilização; iii) efluente polido sem fertilização;
iv)adubação convencional + água limpa; v) adubação
convencional + efluente; vi) adubação convencional +
efluente polido. O principal objetivo deste estudo é
fornecer subsídios para o reúso de efluentes tratados
em parques e jardins. Neste sentido foram avaliados os
efluentes observando-se que a concentração média de
Na foi de 55,2 mg. L-1, indicando o uso seguro do
efluente para irrigação, conforme CETESB (2006).
Outro parâmetro avaliado, a RAS média, esta foi inferior
a 3, o que confere o uso sem riscos de
impermeabilização do solo (FAO, 2004). Os metais
investigados como o Cd e o Cu apresentaram valores
inferiores a 0,2 mg. L-1 e 1 mg. L-1, respectivamente, o
que permitem o uso para irrigação.
Reuso - Pós-tratamento - Efluente

T1024

AVALIAÇÃO DO TEOR DE METAIS PESADOS NO
SOLO, ÁGUA E PLANTA, EM UM SISTEMA DE
IRRIGAÇÃO DE EUCALIPTO POR EFLUENTE
TRATADO
Mateus Ferreira Chagas (Bolsista SAE/UNICAMP),
Luccas Erickson de Oliveira Marinho, Luis Antonio
Salomão e Prof. Dr. Ronaldo Stefanutti (Orientador),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
Uma alternativa para o planejamento e gestão
sustentável dos recursos hídricos destinados a fins
agrícolas e de irrigação encontra-se no reúso de
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efluente sanitário tratado. Tal utilização, além de reduzir
os impactos ambientais aos corpos d’água e ao solo,
possui atrativos do ponto de vista agronômico, pois é
uma forma de reciclagem de nutrientes e de água.
Utilizou-se para esta pesquisa mudas clonadas de
eucalipto grandis, a fim de analisar a eficácia do reuso
agrícola de efluente, por meio do monitoramento de
metais pesados (Cd, Cr, Cu, Pb, Zn) nas plantas e nas
águas de irrigação e percoladas no solo. O estudo foi
feito com 08 tratamentos e 4 repetições, totalizando 32
parcelas. O efluente utilizado na irrigação foi
proveniente de uma estação de tratamentos de
efluentes por lagoa, localizada em Franca, interior de
São Paulo, operada sob a concessão da SABESP. A
determinação de metais pesados foi feita por
espectrometria de absorção atômica. Em todos os
tratamentos, as águas de irrigação não apresentaram
concentrações significantes dos referidos metais.
Porém, foi verificada a presença destes nas águas
percoladas. Os
resultados mostraram ainda uma
grande concentração de zinco, cobre e cromo nas
plantas, provenientes do solo de plantio. Também
observou-se que, apesar da massiva presença de
chumbo percolado, este metal não estava presente nas
plantas.
Reúso - Esgoto doméstico - Metais pesados
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REÚSO DO EFLUENTE SANITÁRIO EM ROSEIRAS:
AVALIAÇÃO DA REMOÇÃO DA TOXICIDADE
Priscila Ramos Antoniolli (Bolsista PIBIC/CNPq),
Daniele Bertarco Ramirez, Luccas Erickson de Oliveira
Marinho, Francisco Anaruma Filho (Co-orientador) e
Prof. Dr. Ronaldo Stefanutti (Orientador), Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
O reúso de efluente tratado pra irrigação tem sido uma
prática crescente pois reduz a demanda sobre os
mananciais de água devido à substituição da água
potável por uma água de qualidade inferior. Porém fazse necessário o monitoramento dos efeitos indesejáveis
oriundos do reúso, e para tal, devem ser realizados
ensaios ecotoxicológicos. Nos ensaios de toxicidade
aguda, observam-se critérios como mortalidade
(principalmente para vertebrados) e de imobilidade
(principalmente para invertebrados). Esses critérios são
facilmente determinados, tendo amplo significado
biológico e ecológico para o ambiente.Os dafinídeos,
espécies do gênero Daphnia, são uma importante fonte
de organismos para testes de toxicidade aguda, por
serem bastante sensíveis a poluentes, facilmente
cultiváveis em laboratório e por apresentarem
estabilidade genética (são partenogenéticos), o que
proporciona a obtenção de lotes bem uniformes de
organismos. Essa análise permite determinar a
concentração dos efluentes que causa imobilidade a
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50% dos organismos jovens (CE 50) do microcrustáceo
Daphnia similis, expostos por um período de 48 horas.
Para a análise, foram utilizados vários intervalos de
concentrações. Onde foram adicionados um total de 20
neonatos de Daphnia similis, distribuídos em número de
cinco em cada uma das quatro réplicas. Foram
realizadas também leituras do pH, oxigênio dissolvido
(OD), condutividade e dureza de cada concentração. O
cálculo para a determinação da CE50 foi realizada pelo
programa estatístico Trimmed Spearman Karber.
Reuso - Pós-tratamento - Daphina

T1026

UTILIZAÇÃO DOS ANÉIS DE CRESCIMENTO DE
ESPÉCIES ARBÓREAS PARA O MONITORAMENTO
DA POLUIÇÃO AMBIENTAL POR METAIS
Frederico Goulart Barbosa (Bolsista IC CNPq) e Profa.
Dra. Silvana Moreira (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
Com o intenso crescimento populacional e a
industrialização ocorrida nas últimas décadas, tem
ocorrido um aumento contínuo de emissão de
poluentes na atmosfera. Desta forma o monitoramento
da qualidade do ar se faz cada vez mais imprescindível.
Esses poluentes quando lançados na atmosfera
provocam efeitos adversos na saúde humana através
da inalação, mas podem atingir também a flora
afetando o seu desenvolvimento. Os bioindicadores
permitem identificar as interações que ocorrem entre os
contaminantes e os organismos vivos o que permite pôr
em prática ações remediadoras ou, melhor ainda,
ações preventivas. Daí a importância e o interesse atual
de incorporação da análise de bioindicadores em
programas de avaliação da contaminação ambiental.
Toda e qualquer espécie de árvore registra em seu
lenho as alterações que ocorrem no meio ambiente.
Desta forma o objetivo deste projeto é utilizar os anéis
de crescimento da espécie de Copaífera langsdorfii
(Copaíba) para o monitoramento de metais pesados na
região de Piracicaba, utilizando a Fluorescência de
Raios X por Reflexão Total com Radiação Síncrotron
(SR-TXRF). As amostras de Copaífera langsdorfii foram
coletadas do Campus da ESALQ/USP, em uma região
onde se concentra um grande número de indústrias
siderúrgicas e metalúrgicas, e, além disso, com uma
intensa produção agrícola baseada na cana-de-açúcar,
com intensa emissão de poluentes gerados pela
queima de biomassa.
Biomonitores - Metais pesados - Fluorescência de raios X
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR: ANÁLISE DE
METAIS PESADOS NO MATERIAL PARTICULADO
DA REGIÃO DE CAMPINAS
Laiz Vieira Rodrigues (Bolsista IC CNPq) e Profa. Dra.
Silvana
Moreira
(Orientadora),
Faculdade
de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
A qualidade do ar ao longo dos anos tem se mostrado
em desacordo com os padrões aceitáveis estabelecidos
pelos órgãos ambientais, causando efeitos adversos na
saúde humana em especial às crianças e aos idosos.
Os efeitos tóxicos dos metais pesados gerados
principalmente por ações antrópicas são bem
conhecidos, mas estudos de poluição ambiental com
ênfase nestes elementos ainda são poucos. Desta
forma o objetivo desta pesquisa é determinar os
elementos presentes no material particulado (partículas
menores que 10 µm), coletado na cidade de Limeira
(SP) em duas frações, a fina (PM2,5) e a grossa
(PM10). O sistema de amostragem do material
particulado adotado foi o da filtração seqüencial. Para o
preparo das amostras, os filtros contendo o material
particulado são submetidos a um processo de remoção
ácida onde posteriormente foram analisados pela
técnica de Fluorescência de Raios X por Reflexão Total
com
Radiação
Síncrotron
(SR-TXRF). Foram
observados nos resultados preliminares que o Fe,
apresenta altos valores de intensidade fluorescente
tanto na fração fina quanto na grossa e está presente
em todas as amostras, o mesmo ocorre para o Zn e Ca.
Já para o Si as maiores intensidades foram observadas
na fração grossa do material particulado enquanto que
P e Al foram detectados apenas em algumas das
amostras.
Material particulado - Poluição atmosférica - Fluorescência de raios X
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O PROCESSO CRIATIVO EM TERRITÓRIOS
HABITACIONAIS SOCIAIS
Nathália Del Roy (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Sílvia Aparecida Mikami Goncalves Pina (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
A cidade contemporânea, resultado da sobreposição de
intervenções de períodos anteriores, aparece com um
aspecto fragmentado espacialmente e caracteriza-se
por intensa complexidade e desigualdade. Os territórios
habitacionais, especialmente aqueles de caráter social,
apresentam grande importância na configuração da
cidade por constituírem áreas com diversos conflitos, e
que por, se instalarem em regiões degradadas ou com
baixa
infra-estrutura,
acabam
impactando
negativamente na sustentabilidade das cidades. Como
premissa desta pesquisa, considera-se que a
criatividade é um processo mental de grande

importância e influência no projeto de Arquitetura e
Urbanismo, especialmente naqueles onde está
presente a complexidade programática ou a
necessidade de se trabalhar com inúmeros e distintos
fatores. Esta pesquisa propõe-se, então, a identificar a
vinculação dos fatores relativos ao contexto dos
projetos com o processo criativo de cada projetista.
Como objetos de estudo, são analisadas experiências
internacionais e brasileiras de projetos habitacionais
para identificação de tais vínculos, pretendendo-se
obter um quadro esquemático das vinculações entre
fatores intervenientes, processo projetual e soluções
propostas. Tal síntese pode vir a ser um instrumental
de apoio aos projetistas em projetos semelhantes.
Habitação social - Processo de projeto - Criatividade
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HABITAÇÃO URBANA E HABITAÇÃO RURAL: O
CASO DE LIMEIRA/SP
Rodolfo José Viana Sertori (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Sílvia Aparecida Mikami Goncalves Pina
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP
A questão da habitação social no Brasil ainda
caracteriza-se como um grande problema a ser
resolvido. Garantir à população o direito à habitação de
qualidade significa, também, garantir o pleno direito à
cidade, sobretudo quando esta ação ocorre por meio de
um planejamento eficiente e sustentável do território.
Neste sentido, o presente trabalho, desenvolvido no
município
de
Limeira/SP,
buscou
analisar,
comparativamente, algumas características do plano
habitacional, em dois bairros localizados em áreas
distintas da cidade, sendo um da área urbana e o outro
da área rural. Para a análise, foi realizado um breve
mapeamento territorial do município, como base para
posterior seleção dos bairros. Em seguida, foram
realizadas visitas aos bairros, para seleção das
unidades habitacionais e entrevistas com os
moradores. Os dados foram obtidos por meio de um
questionário específico e de observações diretas. Para
a organização dos dados coletados, estruturou-se um
quadro comparativo, evidenciando as potencialidades,
dificuldades e carências de cada bairro, no âmbito
habitacional. Os resultados preliminares obtidos
poderão servir como subsídios que poderão
complementar e enriquecer as discussões sobre
políticas públicas habitacionais, principalmente no
universo das cidades médias paulistas.
Habitação - Território rural e urbano - Qualidade ambiental espacial
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DIFUSORES
ACÚSTICOS:
MÉTODOS
DE
AVALIAÇÃO E APLICAÇÕES
Guilherme Orelli Paiva (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Stelamaris Rolla Bertoli (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo - FEC, UNICAMP
A reflexão do som pode ser atenuada pelas superfícies
absorvedoras, redirecionada por um refletor ou
dispersada.
Quando
uma
superfície
dispersa
uniformemente uma porção significante de som, ela é
chamada de difusor. Os difusores acústicos são uma
alternativa ou um complemento para a solução de
problemas acústicos e, ao contrário da absorção, não
removem muita energia e reduzem as reflexões
primárias. Este projeto teve por objetivo fazer uma
revisão bibliográfica acerca dos difusores acústicos,
destacando definições, classificações, métodos de
modelagem e métodos de avaliação. Serão analisados
parâmetros como geometria da sala, material e forma
da superfície difusora, freqüência da onda incidente,
intensidade polar das ondas difundidas e área de
difusor necessário para o conforto acústico. Esse
projeto terá continuidade com o estudo de caso de
aplicação de difusor.
Difusores - Acústica - Espalhamento
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LEVANTAMENTO DE CRITÉRIOS DE DESEMPENHO
ACÚSTICO DE EDIFICAÇÕES
Renato Moura Lima (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Stelamaris Rolla Bertoli (Orientadora), Faculdade
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
Para cada tipo de ambiente existem atributos acústicos
bem característicos. Entretanto, a análise desses
atributos é considerada complexa por parte dos
projetistas, e é por este motivo objeto de pesquisa e
desenvolvimento. Esse projeto teve como objetivo
levantar e organizar critérios de desempenho acústico
de diferentes edificações como teatros, museus, salas
de concerto, salas de aula, salas de estudo, bibliotecas.
Esses critérios são estudos que estavam espalhados
pela literatura, em livros, teses, artigos científicos e
normas. Os critérios e parâmetros levantados foram
relacionados com cada tipo de edificação. Estes
estudos levaram em conta, por exemplo, parâmetros
acústicos como: tempo de decaimento inicial (EDT Early Decay Time), tempo de reverberação (TR),
clareza (C80), definição (D50) e índice de transmissão
da fala (STI – Speech Transmisson Index), Isolamento
(Rw ou STC) e outros que apareceram no levantamento
bibliográfico. Baseando-se nos resultados obtidos para
esses parâmetros, criou-se um banco de dados com os
critérios reunidos para cada tipo de ambiente como
teatros, museus, salas de concerto, salas de aula, salas
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de estudo, bibliotecas, levando em conta as diferentes
necessidades, funções e características arquitetônicas
e construtivas.
Desempenho acústico - Qualidade acústica - Acústica de edificações
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ESTUDO
DE
FÊNOMENOS
ACÚSTICOS
RELEVANTES NA CONSTRUÇÃO DE UM ESTÚDIO
DE GRAVAÇÃO
Rodolfo Thomazelli (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa.
Dra. Stelamaris Rolla Bertoli (Orientadora), Faculdade
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
Várias construções, como auditórios, teatros, salas de
aula, salas de concerto, salas de pratica musical, salas
de show, estúdios devem atender certos padrões
acústicos para que funcionem de acordo com o
previsto. Para isso, devem-se levar em conta os
fenômenos e parâmetros acústicos presentes que
possam interferir (positiva ou negativamente) nos
objetivos da construção. Esse projeto consistiu em listar
e estudar os fenômenos acústicos julgados relevantes
na construção de um estúdio de gravação de sala
pequena, obtidos por meio de levantamento
bibliográfico em livros, revistas especializadas, revistas
cientificas e sítios da rede. Os parâmetros encontrados
foram organizados e analisados de forma crítica.
Medidas acústicas realizadas num estúdio de gravação
de sala pequena já construída foram efetuadas e
serviram como base de comparação com os resultados
obtidos pelo o levantamento bibliográfico.
Acústica - Estúdio - Gravação
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AUXÍLIO A PROJETO PARA REDUÇÃO DE
IMPACTOS
AMBIENTAIS
DE
EDIFÍCIOS:
BIBLIOTECA DE ESTRATÉGIAS APLICÁVEIS E DE
TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS NO BRASIL
Cássia Bartsch Nagle (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra.
Vanessa Gomes da Silva (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
A indústria da construção provavelmente representa a
atividade humana com maior impacto sobre o meio
ambiente. Pesquisas visando reduzir os impactos
ambientais de edifícios receberam investimento
crescente ao longo da última década. A definição de
estratégias para minimização do uso de recursos não
renováveis, economia de energia e redução de
resíduos de construção, em especial, foram
amplamente estimulados por agências governamentais,
instituições de pesquisa e pelo setor privado de
diversos países. No entanto, uma das principais
deficiências identificadas está na formação de
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profissionais habilitados a participarem do processo de
produção destas edificações. A atualização curricular
demora a absorver as mudanças e os profissionais já
formados necessitam ter uma fonte direta e prática de
informações. Neste sentido, esta pesquisa reuniu e
publicou on-line um conjunto de diretrizes de projeto e
de alternativas tecnológicas que podem contribuir para
a redução do impacto ambiental de edifícios, inserindose no esforço de preencher a lacuna entre a teoria e a
prática profissional e prover meios de informação aos
projetistas. Foi enfatizada a inserção do estado de
conhecimento e dos avanços tecnológicos relativos aos
últimos cinco anos e o levantamento das alternativas
tecnológicas disponíveis para utilização imediata no
país, posicionando-as em relação às alternativas
disponíveis no exterior. Com isto, espera-se criar
instrumentos de auxílio à tomada de decisões ao longo
do processo de projeto e construção.
Projeto e construção sustentável - Tecnologias e estratégias Biblioteca

T1034

PROCESSO DE PROJETO INTEGRADO VISANDO À
MELHORIA DO DESEMPENHO AMBIENTAL DE
EDIFICAÇÕES: LEVANTAMENTO, ANÁLISE E
COMPARAÇÃO DE DOIS ESTUDOS DE CASO
Daniel Paulo Nani (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Vanessa Gomes da Silva (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC,
UNICAMP
Dentro de uma estratégia para a promoção de usos
sustentáveis na construção civil, sistemas de avaliação
e classificação do desempenho ambiental dos edifícios
podem desempenhar um papel importante, através da
certificação, porém este constitui apenas um dos meios
necessários para promover usos sustentáveis. A
complexidade dos processos de projeto, produção e
uso dos edifícios abrangem várias áreas de
conhecimento, de forma que os problemas só poderão
ser enfrentados através da integração entre trabalhos
interdisciplinares nos processos de projeto.
Esse
pressuposto supõe que o trabalho interdisciplinar deve
acontecer desde as primeiras etapas de projeto. O
apoio que essa pesquisa dá ao mestrado agraciado
com bolsa CAPES tem por objetivo estabelecer uma
referência teórica, compreendendo os elementos
metodológicos
fundamentais
que
caracterizam
processos de projeto integrados e, a partir desta,
posicionar dois estudos de caso nacionais. Seus
principais objetivos são: (1) contribuir no levantamento
bibliográfico sobre processo de projeto integrado e
estudos de casos disponíveis na literatura; (2) apoiar no
desenvolvimento de instrumentos para sistematização
de análise documental (questionários-guia para
sintetizar uma primeira apresentação); (3) auxiliar na
análise dos estudos de casos (análise documental,

apoio na realização de entrevistas e na análise
comparativa com a referência teórica).
Metodologia de projeto - Processo de projeto integrado - Projeto e
construção sustentável

Faculdade de Engenharia Elétrica e de
Computação
T1035

AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE POTÊNCIA TESTE
BASEADOS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL
Guilherme Milaré Almeida (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Carlos Alberto de Castro Junior (Orientador),
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação FEEC, UNICAMP
A análise computacional de sistemas elétricos de
potência modernos constitui tarefa muito complexa e
abrangente, sendo inúmeras as necessidades
relacionadas a modelagens de componentes e
fenômenos, uso de técnicas numéricas e de
metodologias diversas. O objetivo do fluxo de potência
é a determinação do estado de operação do sistema
em regime permanente, considerando certa topologia e
condição de geração e carga. Sabe-se que a resolução
do problema do fluxo de carga é uma necessidade
básica na análise de sistemas de potência e faz parte
de uma série de procedimentos de análises mais
elaboradas. Este trabalho de pesquisa visa
especificamente a avaliação dos sistemas de potência
testes baseados no sistema interligado nacional
propostos em uma dissertação de mestrado da
Universidade Federal Fluminense, utilizando programas
computacionais de fluxo de potência. Para tanto, 3
etapas foram realizadas: foram criadas duas rotinas
computacionais que fazem a conversão do formato
ANAREDE (pois assim foram apresentados na
dissertação) para um o padrão IEEE; foram realizados
testes das redes propostas com programas de fluxo de
potência disponíveis no DSEE (Departamento de
Sistemas de Energia Elétrica) – FEEC e foi feito o teste
de condicionamento das redes utilizando o método de
Newton com otimização de passo. O software MATLAB
foi utilizado em todas as etapas.
Fluxo de carga - Mau condicionamento - Sistemas teste

T1036

DESENVOLVIMENTO
E
SÍNTESE
DE
UM
CAPTADOR ÓPTICO PARA GUITARRA ELÉTRICA
Rafael Attili Chiea (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Edson Moschim (Orientador), Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação - FEEC, UNICAMP
Desde a invenção da guitarra elétrica, o método de
transformação da vibração da corda em um sinal
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elétrico é o mesmo, o captador magnético. Apesar do
sucesso do instrumento, essa técnica de captação
apresenta alguns aspectos indesejáveis, como perda
de sustentação da nota, obrigatoriedade da utilização
de cordas metálicas e ruído devido à rede elétrica.
Neste trabalho foi desenvolvido um transdutor da
energia mecânica de uma corda vibrante de um
instrumento musical em sinal elétrico utilizando um
circuito opto-eletrônico, fugindo do princípio tradicional,
para conseguir um equipamento mais versátil e sem os
inconvenientes citados. O captador óptico consiste em
uma fonte e um sensor de luz apropriados. A corda,
cuja a vibração será captada, é colocada entre as duas
partes, de forma a fazer uma sombra no sensor. O sinal
do sensor é tratado por circuito eletrônico de forma a
saída poder ser conectada a qualquer amplificador já
existente.Com esse método, o sinal elétrico obtido não
apresenta ruído da rede, a corda vibra livremente e a
captação independe de seu material. Isso significa que
o captador óptico pode ser aplicado em qualquer
instrumento de corda, captando um sinal de boa
qualidade e bastante fiel à fonte sonora, além de, em
instrumentos como a guitarra e o contra-baixo elétrico,
possibilitar a exploração de timbres diferentes dos
usuais.
Guitarra elétrica - Captador - Foto-elétrico

T1037

MODELAGEM
MATEMÁTICA
DINÂMICA
DE
GERADORES SNCRONOS TRIFÁSICOS
Alexandre Ricardo Schwaida (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Prof. Dr. Ernesto Ruppert Filho (Orientador),
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação FEEC, UNICAMP
Os geradores síncronos trifásicos são responsáveis
pela grande maioria da energia elétrica gerada no
mundo atualmente. São usados tanto na alimentação
de grandes sistemas de energia elétrica como em
geração distribuída ou mesmo na alimentação de
sistemas elétricos isolados. A maioria dos estudos de
dinâmica de sistemas de energia elétrica é feito através
de simulações matemáticas onde a modelagem do
gerador é parte de extrema importância como, por
exemplo, no estudo da estabilidade dinâmica do
sistema. Este trabalho de pesquisa é destinado a
realizar um estudo completo e minucioso sobre a
modelagem matemática dinâmica de um sistema de
geração hidrelétrica constituído do gerador síncrono
trifásico de pólos salientes, da turbina hidráulica e dos
reguladores de velocidade e de tensão.
Geradores síncronos - Máquinas síncronas - Modelos matemáticos

T1038

ESTUDO E SIMULAÇÃO DE MÉTODOS DE
MODULAÇÃO POR LARGURA DE PULSO ATRAVÉS
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DE VETORES ESPACIAIS PARA INVERSORES
TRIFÁSICOS
William Alcantara Amaro (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Ernesto Ruppert Filho (Orientador), Faculdade de
Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC,
UNICAMP
Os conversores eletrônicos de potência são
equipamentos cada vez mais presentes na indústria
atualmente sendo absolutamente necessários no
controle da velocidade e de torque de motores elétricos
em geral, porém com intenso uso em motores de
indução trifásicos. Grande parte do crescimento do uso
desses equipamentos se deu através do processo de
desenvolvimento de componentes semicondutores de
potência capazes de realizar as mais diversas técnicas
de chaveamento da corrente elétrica e no avanço do
desempenho de microprocessadores. Neste trabalho de
Iniciação Científica se destaca o estudo das diferentes
técnicas de chaveamento de correntes elétricas, por
modulação em largura de pulsos através do uso de
vetores espaciais. São técnicas que permitem que o
conversor em questão seja capaz de produzir em sua
saída uma onda senoidal de interesse. A partir dos
modelos matemáticos e estudos já desenvolvidos, é
possível realizar simulações computacionais das
diferentes técnicas já conhecidas e estabelecer uma
comparação de modo a verificar qual técnica apresenta
maiores vantagens. Diversas simulações foram
realizadas usando o aplicativo computacional
MATLAB/SIMULINK, pois com ele pode-se reproduzir
com boa precisão o comportamento esperado pelo
conversor. Com o uso desta técnica de chaveamento é
possível reduzir o nível das componentes harmônicas
produzidas pelos dispositivos semicondutores de
potência, uma vez que as chaves não são ideais e as
cargas chaveadas se tornam cargas não lineares. As
componentes harmônicas geradas são responsáveis
por perdas consideráveis no motor comprometendo a
eficiência do motor e a sua vida útil.
Vetor espacial - Inversor de fonte de tensão - Modulação por largura
de pulso

T1039

MEDIDA
DE
RUÍDO
EM
CHIPS
DE
AMPLIFICADORES ÓPTICOS A SEMICONDUTOR
Matheus Galeote Massagardi (Bolsista IC CNPq) e
Prof. Dr. Evandro Conforti (Orientador), Faculdade de
Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC,
UNICAMP
Dando continuidade à etapa anterior do trabalho, foram
feitas
caracterizações
do
comportamento
do
amplificador óptico a semicondutor (SOA). Essas
caracterizações foram obtidas com o auxílio das
ferramentas de software já apresentadas (controle do
laser Santec e do analisador de espectro óptico Anritsu,
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ambos realizados através da ferramenta Labview, da
National Instruments). O procedimento foi o de se obter
curvas de ganho do amplificador em função do
comprimento de onda do sinal de entrada, utilizando
como parâmetro a corrente de polarização. Com essas
curvas,
pode-se
mensurar,
pelo
menos
qualitativamente, a variação do ganho do amplificador
em função do comprimento de onda do sinal de entrada
e também o efeito que a corrente de polarização
provoca. Isso é importante para se conhecer melhor o
dispositivo com o qual se trabalha e conseqüentemente
ter condições de mensurar de uma maneira melhor o
ruído desse dispositivo, que é o objetivo principal do
projeto.
Amplificador - Óptico - Ruido

T1040

ANÁLISE DE DESEMPENHO DE CLUSTER DE
COMPUTADORES
APLICADO
AO
ELETROMAGNETISMO COMPUTACIONAL
Marco Antonio Miguel Miranda (Bolsista PIBIC/CNPq),
Carlos Henrique da Silva Santos e Prof. Dr. Hugo
Enrique Hernández Figueroa (Orientador), Faculdade
de Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC,
UNICAMP
O uso de Clusters computacionais de alto desempenho
se tornou uma alternativa à crescente demanda
computacional exigida atualmente. Este projeto
apresenta técnicas de otimização de sistemas de
computação paralela no intuito de aumentar o
processamento realizado pelos recursos de hardware já
disponíveis,
incrementando-os
com
softwares
adequados. De forma a desenvolver, utilizar e analisar
algumas ferramentas computacionais para testes dessa
capacidade, visando obter o máximo processamento
possível a ser utilizado em inúmeras aplicações
voltadas ao eletromagnetismo computacional. Para
tanto, foram estudados, primeiramente, alguns testes
de código livre na internet a fim de aplicá-los ao sistema
e identificar quais eram os fatores limitantes no
aumento da capacidade de processamento (sistema
operacional, rede interna, bibliotecas de comunicação
paralela, sistemas de montagem de arquivos, etc.),
após isso, foi estudada formas alternativas de reduzir
esses fatores, concluindo com testes comparativos
entre as duas estruturas distintas. Com as técnicas
adotadas neste trabalho foi possível otimizar o
processamento em 4%, apenas modificando o sistema
operacional, até o fim deste projeto, pretende-se
melhorar o desempenho em outras partes do sistema
adotando a mesma metodologia.
Computação paralela - Cluster de computadores - Eletromagnetismo
computacional

PERSPECTIVAS DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE
SINAIS EM RÁDIOS-COGNITIVOS
Enos Aderval Vaciloto Ferreira de Lima (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. João Marcos Travassos
Romano (Orientador), Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação - FEEC, UNICAMP
Neste
trabalho
serão
apresentados
algumas
características e desafios de processamento digital de
sinais em rádios cognitivos. Rádio cognitivo é uma nova
abordagem de acesso do espectro de rádio-freqüência
que visa otimizar o uso deste recurso que está se
tornando escasso. Mais precisamente, será detalhada
uma tarefa específica deste sistema que é a detecção
de buracos, ou espaços não ocupados do espectro de
rádio-freqüência. Será apresentado um modelo
baseado em medição de energia e estimação de ruído;
serão discutidas suas características, assim como a
influência de cada parâmetro do sistema no
desempenho da técnica de detecção. Como conclusões
principais do trabalho, serão discutidas as principais
vantagens e desvantagens da abordagem empregada,
assim como discutir aspectos práticos de sua efetiva
implementação.
Processamento de sinais - Rádio-cognitivo - Comunicação sem fio

T1042

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES
FINOS DE ÓXIDO, OXINITRETO E NITRETO DE
SILÍCIO POR DEPOSIÇÃO ECR/CVD E RT/RPCVD
Lucas Petersen Barbosa Lima (Bolsista SAE/UNICAMP
e IC CNPq) e Prof. Dr. José Alexandre Diniz
(Orientador), Faculdade de Engenharia Elétrica e de
Computação - FEEC, UNICAMP
Através da deposição química a partir da fase vapor
auxiliada por plasma remoto (RPCVD), pretende-se
obter filmes finos e ultra-finos de óxido (SiO2), oxinitreto
(SiOxNy) e nitreto (Si3N4) de silício sobre substratos
semicondutores, para a aplicação em transistores HBT
(“Heterojunction Bipolar Transistor) e MESFET (“Metal
Semicondutor Field-Effect Transistor”), fabricados com
substrato de GaAs, e dispositivos de Si. O interesse
nestes filmes isolantes finos e nesta tecnologia cresce à
medida que aumentam os níveis de integração e de
complexidade dos atuais dispositivos e circuitos
eletrônicos com dimensões submicrométricas. Neste
projeto, são revisadas as técnicas de processamento
CVD (“Chemical Vapor Deposition”), e apresentada à
justificativa da escolha dos reatores ECR (“Electron
Cyclotron Resonance”) e RT/RPCVD (“Rapid Thermal/
Remote Plasma CVD”), que utilizarão a tecnologia CVD
com plasma remoto (RPCVD) para a deposição dos
filmes.
CVD - Filmes finos - Plasma ECR

T1041

341

Projetos da Área Tecnológica
T1043

CONVERSORES CC-CC ELEVADORES DE TENSÃO
COM GANHOS ESTÁTICOS ELEVADOS: ANÁLISE
DE RENDIMENTO
Rodrigo Marcondes Ronconi (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. José Antenor Pomilio (Orientador), Faculdade
de Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC,
UNICAMP
Os
conversores
CC-CC
são
estruturas
de
condicionamento de energia elétrica que convertem um
valor de tensão contínua em outro e são muito
importantes em aplicações que exigem a adequação do
nível de tensão de alimentação à sub-circuitos que
utilizam níveis diferentes da fonte de alimentação
principal, como por exemplo: o aproveitamento de
fontes CC associadas a fontes de energia como células
a combustível, baterias e painéis fotovoltaicos. A
crescente utilização desses tipos de circuitos ocorreu
devido ao intenso desenvolvimento dos diversos
dispositivos semicondutores e suas técnicas de
controle, bem como, dos microprocessadores. Este
projeto de iniciação científica focou o estudo do
conversor boost, com característica elevadora de
tensão, visando identificar o seu modo de operação, os
principais fatores de perdas com suas respectivas
modelagens elétricas e sua análise de desempenho. Em um

primeiro momento, o trabalho concentrou-se em
pesquisas bibliográficas sobre o tema proposto,
passando ao projeto de um protótipo
de baixa
potência. Após essa etapa foi realizada a simulação
computacional utilizando o programa PSpice, através
do qual foi possível reproduzir com precisão o
comportamento do conversor, realizando ajustes para a
montagem do mesmo na bancada. Montado o protótipo
em bancada, passou-se a realizar diversos testes, no
sentido de realizar as verificações propostas como
objetivo do trabalho.
Eletrônica de potência - Fontes chaveadas - Conversores

T1044

MODELAGEM
ELETROMAGNÉTICA
DE
ESTRUTURAS AERONÁUTICAS EM COMPÓSITOS
Ricardo Augusto de Araujo (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. José Pissolato Filho (Orientador), Faculdade
de Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC,
UNICAMP
Conhecer os fenômenos que ocorrem quando uma
descarga atmosférica atinge a superfície de uma
aeronave é de total importância para prevenir
acidentes. Este projeto visa o estudo do
comportamento da corrente elétrica, gerada nessas
descargas, sobre a superfície de CFC (Carbon Fiber
Composite), material utilizado na construção dos
aviões. Para analisar esse comportamento foi utilizado
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o software CST Microwave. As simulações em pequena
escala e com estruturas simples são de grande valia,
uma vez que os resultados obtidos podem ser
estendidos a estruturas reais. Uma das análises mais
importantes está relacionada ao fluxo de corrente em
áreas críticas, como junções de material. Pois são
nessas áreas que partes metálicas se encontram,
podendo então formar algum centelhamento, o que
poderia se tornar em um grande problema em regiões
próximas aos reservatórios de combustível.
Descargas atmosféricas - Modelagem eletromagnética - Carbon fiber
composite

T1045

MEDIÇÃO NÃO-INVASIVA DA PRESSÃO VESICAL
João Carlos Martins de Almeida (Bolsista IC CNPq),
Rodrigo Horikawa Watanabe, David Jacques Cohen,
Carlos Arturo Levi D'Ancona e Prof. Dr. José Wilson
Magalhães Bassani (Orientador), Faculdade de
Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC,
UNICAMP
A avaliação urodinâmica tem importante papel na
quantificação dos sintomas do trato urinário inferior
(STUI), porém é invasiva, demorada e de custo
elevado. Equipe multidisciplinar da UNICAMP
desenvolveu método alternativo, minimamente invasivo,
que consiste em um dispositivo denominado conector
uretral (Pat. N. PI 0502171-5, CEB-UNICAMP). Os
objetivos do presente projeto foram: aplicar o conector
e o sistema de medição da pressão, desenvolvido em
trabalho anterior, em avaliações urodinâmicas,
seguindo protocolo experimental aprovado pelo Comitê
de Ética da UNICAMP, para comparação entre o
método convencional e o método do conector;
desenvolver instrumentação para automatizar a oclusão
do conector, atualmente realizada de maneira manual
pelo próprio paciente. As avaliações urodinâmicas,
realizadas em indivíduos com idade superior a 60 anos
e diagnóstico prévio de prostatismo sem tratamento
anterior, mostraram que o método do conector é uma
alternativa conveniente à avaliação convencional para
medir a pressão da bexiga. Os pacientes relataram
pouco desconforto em usar o conector e 75% desses
indivíduos consideraram a avaliação não-invasiva
preferível à avaliação convencional. Testes em
bancada com o sistema de oclusão automática,
mostraram que a instrumentação poderá ser utilizada
futuramente em exames clínicos.
Exame urológico - Pressão vesical - Instrumentação

T1046

VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS DE TENSORES DE
DIFUSÃO (PRÉ E PÓS-SEGMENTAÇÃO)
Renan Ricardo Soares Lobo (Bolsista SAE/UNICAMP),
Letícia Rittner e Prof. Dr. Léo Pini Magalhães
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(Orientador), Faculdade de Engenharia Elétrica e de
Computação - FEEC, UNICAMP
A aquisição de Imagens de Difusão por Ressonância
Magnética é uma técnica relativamente recente de
geração de imagens que trabalha com a mensuração
das tendências do movimento aleatório das moléculas
de água em um dado meio. Uma modalidade de
Imagem de Difusão é a Imagem de Tensores de
Difusão (DTI), que indica a direção da difusão das
moléculas
de
água
que
acompanham
preferencialmente fibras, tais como as fibras nervosas.
Estas imagens podem auxiliar, por exemplo, no
planejamento neuro-cirúrgico, no acompanhamento de
doenças neuro-degenerativas tal como Alzheimer, AVC
e evolução tumoral. Neste trabalho foi desenvolvida
uma ferramenta que permite a visualização de Imagens
de Tensores de Difusão, assim como os resultados do
cálculo de um Gradiente Morfológico Tensorial (TMG) e
da segmentação de uma imagem de tensores de
difusão através da transformada de watershed. A
ferramenta foi desenvolvida na linguagem C++,
utilizando a biblioteca OpenGL para renderização das
imagens tridimensionais e da interface gráfica de
usuário. A ferramenta oferece um sistema de
navegação na imagem por câmeras, representação dos
tensores por elipsóides e texturas, e um modo de
visualização animado que simula o movimento das
moléculas de água de acordo com a direção da difusão,
além de outras funcionalidades.
DTI - Visualização - Processamento de imagem

T1047

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM FIOWITRICITY:
ESTUDO
E
ELABORAÇÃO
DE
PROTÓTIPO
Emerson Henrique Sanchez Chenta (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Luiz Carlos Kretly (Orientador),
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação FEEC, UNICAMP
A radiação eletromagnética transmite potência.
Entretanto, a potência transmitida por esse tipo de
radiação é aproveitada de maneira ineficiente e a
potência captada é insuficiente para energizar grande
parte dos aparelhos convencionais. Isso se deve em
parte ao fato que a radiação eletromagnética se
propaga em todas as direções, desperdiçando a maior
parte de sua energia. No segundo semestre de 2007 o
MIT comprovou a viabilidade técnica de transmissão de
energia sem conexão física e foi capaz de energizar
uma lâmpada de 60W. Na pesquisa realizada, antes de
se abordar o aspecto do campo do acoplamento,
introduziu-se o modelo de circuito básico de
ressonadores acoplados por RF para se identificar os
elementos importantes no estudo de transmissão sem
fio, tais como resistência, indutância, capacitância e a

relação deles com a função de transferência do
sistema. Em seguida, começou-se o estudo de campo.
A avaliação do modelo do sistema de acoplamento no
aspecto de campo foi dividida em três partes
claramente distintas: a região do campo reativo próxima
à rede ou fonte, a região intermediária do campo
radiante (Fresnel) e a região do campo radioativo
distante (Fraunhofer). Após o estudo do modelo básico
de RF e das partes do sistema de acoplamento no
aspecto do campo foram feitas algumas considerações
a respeito da experiência do MIT.
Transmissão - Energia - Sem fio

T1048

SIMULAÇÃO ELETROSTÁTICA DE PONTEIRAS DE
EMISSÃO POR CAMPO A VÁCUO
Rubens Alberto de Oliveira Filho (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Prof. Dr. Marco Antonio Robert Alves (Orientador),
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação FEEC, UNICAMP
O projeto de pesquisa intitulado Simulação
Eletrostática de Ponteiras de Emissão Por Campo a
Vácuo tem por objetivo a simulação eletrostática de
ponteiras de emissão por campo a vácuo. As ponteiras
foram dispostas em um arranjo (array) de emissão,
modeladas no formato hemisfério sobre um poste, na
configuração diodo. Apresentamos o comportamento do
fator de enriquecimento de campo () em função dos
fatores geométricos que definem as pontas. As
simulações se baseiam no método de elementos finitos,
e para isso usamos o software comercial Ansys, que
utiliza este método nas análises dos fenômenos físicos
para obtenção do campo elétrico na superfície da
ponteira. Além disso, as estruturas foram desenhadas
em software específico de desenho gráfico, diminuindo
consideravelmente o tempo de construção das
ponteiras em 3D. Para o desenho das estruturas
escolhemos o software comercial AutoCAD.
Microeletrônica - Elétrons-emissão - Campos Elétricos

T1049

SINCRONISMO
TEMPORAL
EM
REDE
DE
SENSORES SEM FIO USANDO OSCILADORES DE
PULSOS ACOPLADOS
Jean Claudio Antunes dos Santos Rosa (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Paulo Cardieri (Orientador),
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação FEEC, UNICAMP
O sincronismo temporal é uma questão importante em
redes de sensores sem fio (RSSF) devido à estrutura
altamente
descentralizada
de
tais
redes.
Interessantemente, sincronismo é freqüentemente
encontrado em muitas redes de agentes biológicos,
como em grupos de vaga-lumes e em uma rede de
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neurônios. Nesse trabalho estudou-se a técnica bioinspirada de sincronismo para redes de sensores,
usando osciladores de pulsos acoplados. Tal técnica
consiste na emissão periódica de pulsos pelos
terminais da rede, que são usados pelos outros
terminais para o ajuste dos instantes de emissão de
seus pulsos. Esta técnica pode ser implementada
inteiramente na camada física, eliminando-se assim
erros de sincronismo encontrados em técnicas
baseadas em trocas de mensagens. Analisou-se neste
trabalho a influência de diversos fatores na qualidade
do
sincronismo
obtido
com
esta
técnica.
Particularmente, buscou-se a modelagem da relação
entre o erro de sincronismo (diferença entre os tempos
de disparo dos terminais) e a intensidade do
desvanecimento dos pulsos provocado pelo canal de
propagação.
Redes de sensores sem fio - Técnicas de sincronismo - Osciladores
de pulso acoplado

T1050

ESTRATÉGIAS DE NAVEGAÇÃO PARA ROBÔS
MÓVEIS LEGO MINDSTORMS A PARTIR DE
PROCESSAMENTO DE IMAGENS E ALGORITMOS
GENÉTICOS: SISTEMA DE CONTROLE EMOCIONAL
HEDONISTA
Giovanni Sena Gomes (Bolsista PIBIC/CNPq),
Guilherme Saraiva Soares e Prof. Dr. Ricardo Ribeiro
Gudwin (Orientador), Faculdade de Engenharia Elétrica
e de Computação - FEEC, UNICAMP
Este projeto visa o estudo da navegação de um robô
móvel baseado em uma plataforma Lego Mindstorms.
O robô possui uma câmera que capta imagens pelas
quais se dá o reconhecimento de objetos no espaço
físico que o rodeia além do posicionamento espacial
dos mesmos. O sistema de navegação do robô utiliza
uma técnica emocional-evolutiva, e é baseado na
emulação de três emoções: fome, medo e curiosidade.
Utilizamos a técnica de inteligência artificial
denominada Algoritmos Genéticos para a determinação
da ação corrente do robô, aplicando as emoções como
funções de avaliação, gerando uma estratégia de
navegação para o mesmo. Como esta técnica demanda
grande poder computacional, dificilmente disponível em
um sistema embarcado, o controle é implementado em
um computador externo, que se comunica com o robô
por uma torre de infravermelho, por onde obtém os
sinais sensoriais comuns e envia os de atuação. A
câmera, entretanto, utiliza-se de radiofreqüência e se
comunica diretamente com o computador. Devido à
complexidade do tema proposto, este trabalho foi
realizado com a participação de outro aluno. Neste
trabalho, especificamente, focalizamos nas estratégias
de navegação e simulação de emoções. No outro
trabalho correlato, desenvolveu-se o sistema de visão e
percepção de objetos.
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T1051

ESTRATÉGIAS DE NAVEGAÇÃO PARA ROBÔS
MÓVEIS LEGO MINDSTORMS A PARTIR DE
PROCESSAMENTO DE IMAGENS E ALGORITMOS
GENÉTICOS:
CONSTRUÇÃO
DO
ROBÔ
E
PROCESSAMENTO DE IMAGENS
Guilherme Saraiva Soares (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Ricardo Ribeiro Gudwin (Orientador),
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação FEEC, UNICAMP
Este projeto visa o estudo da navegação de um robô
móvel baseado em uma plataforma Lego Mindstorms.
O robô possui uma câmera giratória, que capta as
imagens pelas quais se dá o reconhecimento de
objetos no espaço físico que o rodeia, além do
posicionamento espacial dos mesmos. Algoritmos de
processamento de imagens permitem determinar, a
partir das imagens, o número de obstáculos ao redor do
robô, bem como a cor e a distância relativa de cada
obstáculo. O sistema de navegação do robô utiliza uma
técnica emocional-evolutiva e é baseado na emulação
de três emoções: fome, medo e curiosidade. Como esta
técnica demanda grande poder computacional,
dificilmente disponível em um sistema embarcado, o
controle é implementado em um computador externo,
que se comunica com o robô por uma torre de
infravermelho, por onde obtém os sinais sensoriais
comuns e envia os de atuação. A câmera, entretanto,
utiliza-se de radiofreqüência e se comunica diretamente
com o computador. O projeto em questão tem como
foco principal a implementação dos algoritmos
responsáveis pelo processamento de imagens, e foi
desenvolvido paralelamente a outro projeto, que foca
na implementação da inteligência artificial, através dos
algoritmos genéticos.
Processamento de imagens - Reconhecimento de objetos - Lego
mindstorms

T1052

MELHORIAS NA IDENTIFICAÇÃO DE IMPRESSÕES
DIGITAIS
UTILIZANDO
O
MÉTODO
DE
CORRELAÇÃO DE FASE
Pedro Ferro Freitas (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Roberto de Alencar Lotufo (Orientador), Faculdade de
Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC,
UNICAMP
A identificação pessoal através de impressões digitais
está cada vez mais difundida. A utilização do método
de correlação de fase nesse processo apresenta como
vantagens o baixo custo computacional e o bom
desempenho mesmo para imagens de baixa qualidade.
Nesse trabalho foram realizadas melhorias em um
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sistema de identificação de impressões digitais
baseado em correlação de fase. O projeto foi
desenvolvido utilizando o software MATLAB. O sistema
original consistia de duas partes: a primeira parte
utilizava o espectro de Fourier das imagens para
determinar o ângulo entre elas, e a segunda calculava a
correlação de fase entre as imagens, sendo uma delas
rotacionada do ângulo determinado na etapa anterior. O
problema da determinação correta do ângulo entre as
imagens, imprescindível para o método, foi abordado
com a realização de diferentes tipos de filtragem do
espectro de Fourier. O número de ângulos candidatos
para a segunda parte do algoritmo foi avaliado para se
chegar a uma solução com melhor compromisso entre
o tempo de execução e a taxa de acerto. O programa
desenvolvido foi disponibilizado no AdessoWiki, uma
plataforma colaborativa dedicada a processamento de
imagens, para facilitar futuras contribuições ao projeto.
Impressão digital - Correlação de fase - Biometria

T1053

UM AMBIENTE COLABORATIVO PARA O ENSINO
DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS
Rafael Guimarães Ramos (Bolsista PIBIC/CNPq),
Rubens Campos Machado e Prof. Dr. Roberto de
Alencar Lotufo (Orientador), Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação - FEEC, UNICAMP
O Adessowiki é uma wiki sobre Processamento de
Imagens em que o usuário pode, além de alterar o
conteúdo textual da wiki, inserir e editar código que,
uma vez submetido, é compilado e executado pelo
servidor e tem sua saída exibida no browser, em
conjunto ao texto. Atualmente, o Adessowiki suporta as
linguagens C e Python e uma ToolBox de
Processamento de Imagens nestas linguagens. O
objetivo principal deste trabalho é dotar a linguagem de
marcação do Adessowiki de extensões que permitam a
programação de aplicações web. As extensões foram
programadas utilizando as tecnologias Django (um
framework para web em Python) no lado servidor e Ajax
no lado cliente.
Como trabalho introdutório, foi
desenvolvido um sistema de registros através de
convites para o Adessowiki. Em sequência, foram feitas
melhorias na interface para mudança de parâmetros
das aplicações hospedadas no Adessowiki. Valendo-se
de funções Ajax, a mudança de parâmetros agora
ocorre de forma assíncrona, com as imagens
processadas sendo atualizadas sem necessidade de
atualização de toda página. As próximas etapas do
projeto visam tornar ainda mais dinâmica essa
interface, e um visualizador web interativo de imagens
está em desenvolvimento.
Processamento de imagens - Ambiente colaborativo - Educação

T1054

UM ESTUDO SOBRE TÉCNICAS DE EQUALIZAÇÃO
NÃO-SUPERVISIONADA
Denis Gustavo Fantinato (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Romis Ribeiro de Faissol Attux (Orientador), Faculdade
de Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC,
UNICAMP
Em diversos cenários práticos, emerge a necessidade
de resolver problemas de equalização i.e. de estimar
um sinal a partir de uma versão na qual ele se encontra
sobreposto a versões atrasadas suas. O processo
envolve a definição de uma estrutura de filtragem e de
um critério para ajuste de seus parâmetros. No caso
linear, o problema de equalização pode ser resolvido
diretamente por meio do paradigma de Wiener.
Entretanto, nem sempre é possível prover um sinal de
referência, o que estabelece a demanda por
metodologias não-supervisionadas ou cegas, que
buscam substituir o uso do sinal desejado pelo acesso
a estatísticas de ordem superior (EOS) dos sinais,
conduzindo a um cenário marcado por funções custo
multimodais. Isso já nos dá uma idéia do contraste
existente entre técnicas supervisionadas e cegas, e,
além disso, indica que, mesmo no âmbito das últimas,
pode haver diversos meios de empregar a informação
trazida pelas EOS. Portanto, é relevante estabelecer
bases para comparação entre técnicas pertencentes a
esses “dois mundos”. Neste trabalho, será conduzido
um
estudo
dos
problemas
de
equalização
supervisionada e cega será feita uma análise
comparativa
de
um
conjunto
escolhido
de
metodologias. Também serão investigados modos de
melhorar o comportamento de algoritmos cegos em
termos de convergência global.
Processamento de sinais - Equalização de canais - Filtragem
adaptativa
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ANÁLISE DE FERRAMENTAS PARA SEPARAÇÃO
CEGA DE FONTES
Wesley Pavan (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. Romis
Ribeiro de Faissol Attux (Orientador), Faculdade de
Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC,
UNICAMP
A tarefa de separação cega de fontes (BSS), que
corresponde à idéia de extrair sinais de informação de
dados em que eles se encontram sobrepostos e/ou
corrompidos, emerge de modo decisivo em áreas tão
distintas quanto análise de portfolios e engenharia
biomédica. Formalmente, para que o problema de BSS
seja resolvido, é preciso definir uma estrutura de
separação e um critério para escolha de seus
parâmetros livres. Uma hipótese clássica é tomar o
sistema separador como sendo uma estrutura linear e
instantânea. Outra hipótese usual é considerar que as
fontes são mutuamente independentes, o que
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estabelece uma relação entre o problema de BSS e o
problema de análise de componentes independentes
(ICA). Há vários critérios de ajuste de um sistema
separador que podem ser empregados para realizar
BSS no caso em que as fontes são independentes.
Dentre eles, destacamos as que empregam a idéia de
não-gaussianidade, métodos que usam a informação
mútua e as técnicas baseadas em maximização do
fluxo de informação num sistema e no critério
estatístico de máxima verossimilhança. Neste trabalho,
será feito um estudo das principais metodologias para
realização de BSS via ICA, e, a partir desse estudo,
será conduzida uma detalhada análise comparativa
dessas metodologias em diversos ambientes de
separação.
Processamento de sinais - Separação de fontes - ICA

T1056

COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS DECOMP PL
ÚNICO E HYDROMAX
Fernando Reis de Odriozola (Bolsista SAE/UNICAMP),
Mônica de S. Zambelli e Prof. Dr. Secundino Soares
Filho (Orientador), Faculdade de Engenharia Elétrica e
de Computação - FEEC, UNICAMP
O atendimento da demanda eletro-energética, sem
descumprir os critérios de segurança do sistema de
potência relacionado, é vital para o crescimento e
manutenção de qualquer economia. Com o objetivo de
aumentar a garantia do atendimento da demanda e dos
critérios de segurança do Sistema Interligado Nacional
(SIN), o Operador Nacional do Sistema (ONS)
desenvolveu uma metodologia que define “Níveis Meta”
para os reservatórios ao final do período seco, visando
diminuir os problemas do planejamento da operação
com relação a dependência das hidrologias dos
períodos úmidos. O Nível de Segurança, que procura
garantir o cumprimento do Nível Meta, é obtido pelo
ONS através do modelo DECOMP (na modalidade PL
Único), o qual consiste num modelo determinístico
linear por partes. Alternativamente, o modelo
HYDROMAX, um modelo de otimização não linear a
usinas individualizadas desenvolvido na Unicamp,
demonstrou em resultados parciais uma geração média
3,63% maior e um custo médio de operação 30%
menor do que o modelo DECOMP (PL Único). Este
trabalho procura comparar as duas metodologias
através de um estudo de caso com a configuração
completa do SIN referente ao PMO de setembro/2008,
onde é analisado o desempenho das metodologias em
termos de custo total/mensal de operação, geração
hidrelétrica e níveis dos reservatórios.
Otimização - Planejamento energético - Sistemas de potência
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CARACTERIZAÇÃO DE TRANSDUTORES DE
ULTRA-SOM DE ELEMENTO PIEZOELÉTRICO
ÚNICO
Anna Luiza Metidieri Cruz Malthez Mann I (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Vera Lúcia da Silveira
Nantes Button (Orientadora), Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação - FEEC, UNICAMP
Neste trabalho foram complementados os programas
(iniciados em estágio anterior com bolsa PIBIC) para
realização da caracterização e de ensaios acústicos de
transdutores de ultra-som de elemento único
desenvolvidos no Laboratório de Ultra-Som (LUS) (do
Departamento de Engenharia Biomédica da Faculdade
de Engenharia Elétrica e de Computação e do Centro
de Engenharia Biomédica da UNICAMP). Os
programas foram desenvolvidos segundo as normas
internacionais vigentes e o trabalho teve como objetivo
gerar, a partir de um protocolo de ensaios acústicos,
um relatório com avaliação completa do desempenho
de transdutores ultra-sônicos, possibilitando a
comparação do desempenho dos mesmos, em função
dos principais parâmetros definidos em normas. Os
módulos do programa foram desenvolvidos em Matlab
e passarão a ser utilizados no LUS por alunos e
pesquisadores do DEB que desenvolvam trabalhos
sobre o estudo e o desenvolvimento de transdutores
ultra-sônicos piezoelétricos.
Transdutor - Ultra-som - Caracterização

T1058

DESENVOLVIMENTO DE UM PROTOCOLO DE
COMUNICAÇÃO ENTRE UM ANALISADOR DE
IMPEDÂNCIAS
COM
INTERFACE
GPIB
E
MICROCOMPUTADOR COM INTERFACE USB
Marcelo Zoccoler (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra. Vera
Lúcia da Silveira Nantes Button (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação FEEC, UNICAMP
No Laboratório de Ultra-som (LUS) a caracterização de
transdutores ultra-sônicos é feita com um Analisador de
impedâncias e um sistema de mapeamento do campo
acústico, que inclui equipamentos controlados por um
microcomputador 486, via interface GPIB, e programas
desenvolvidos em ambiente DOS. Havia necessidade
de renovação do sistema e que foi possível realizar,
sem substituição de todos os equipamentos, apenas
trocando o microcomputador e atualizando os
programas de controle. O objetivo deste projeto foi o
desenvolvimento
de
novos
programas
de
microcomputador, necessários para realizar os
procedimentos de caracterização de transdutores ultrasônicos no LUS, em ambiente Windows, para aquisição
de dados de um analisador de impedâncias e para
controlar um sistema de posicionamento do tanque de
ensaios acústicos e os equipamentos associados
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(osciloscópio e gerador de sinais) via interface USB.
Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento e os
resultados do protocolo de comunicação entre o
analisador de impedâncias (HP Impedance Analyzer
4192A) com interface GPIB HP-IB 82335A e o
microcomputador (Pentium IV) com interface padrão
USB. Foram criados programas em Matlab para realizar
a transferência de dados através de um adaptador
GPIB/USB (PROLOGIX GPIB-USB CONTROLLER).
Comunicação - Analisador - Impedância
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T1059

CONTROLE DE VIBRAÇÕES EM SISTEMAS
MECÂNICOS COM INCERTEZAS
Paulo Roberto Edueta (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Alberto Luiz Serpa (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
O problema de controle ativo de vibrações em
estruturas flexíveis requer um adequado tratamento das
incertezas presentes no modelo, que podem ser
incertezas dinâmicas (oriundas dos modos de vibrações
presentes na estrutura real e que não foram
considerados no modelo desta) e incertezas
paramétricas (propriedades e parâmetros do sistema
que podem apresentar certa variação). Este projeto de
pesquisa teve por objetivo projetar controladores
robustos baseados na minimização da norma H-infinito
considerando as incertezas dinâmicas através do
emprego de funções de ponderação e considerando
incertezas paramétricas sob o ponto de vista de
estabilidade quadrática e incertezas politópicas. Para a
solução deste problema foi considerada a formulação
do problema do ponto de vista de um problema de
minimização com restrições na forma de desigualdades
matriciais lineares. Os resultados foram avaliados no
problema de controle de vibrações de uma viga flexível
modelada por elementos finitos. Nas simulações
obteve-se uma redução bastante significativa na
vibração, conferindo robustez e estabilidade ao sistema
simulado. Simulou-se também o caso de uma
suspensão ativa de veículo, onde a redução da
vibração foi igualmente significativa.
Controle de vibrações - Controle robusto - Elementos finitos

T1060

INVESTIGAÇÃO DE MÉTODOS DE REDUÇÃO DE
MODELOS DE SISTEMAS LINEARES
Ricardo Aparecido Banhara (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Alberto Luiz Serpa (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP

No campo de análise de modelos dinâmicos de
estruturas flexíveis, diversos autores chamam a
atenção para um aspecto importante: como obter o
equilíbrio entre a representabilidade do modelo e as
crescentes exigências de redução nos tempos de
processamento que possibilite, por exemplo, projetar
controladores viáveis sob o ponto de vista de
implementação prática. Nesse trabalho foram
implementados algumas técnicas de redução de
modelos de sistemas lineares (truncamento modal,
método de Guyan, erro de redução avaliado através
das normas H-2, H-infinito e Hankel e erro de redução
otimizado, baseado em desigualdades matriciais
lineares, avaliado através da norma H-infinito), para a
redução do modelo de uma viga flexível engastada em
uma extremidade, modelo esse obtido pelo método de
elementos finitos. Os principais resultados dessas
técnicas de redução de modelo foram analisados
comparativamente, possibilitando gerar resultados de
referência para futuras implementações práticas dessas
técnicas, como por exemplo, para o projeto de
controladores de ordem reduzida para a atenuação de
vibrações. Investigou-se também uma metodologia
parar relacionar os estados do modelo reduzido aos
estados físicos do sistema não reduzido.
Controle de vibrações - Redução de modelos - Elementos finitos

T1061

UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES CONDIÇÕES
LUBRO-REFRIGERAÇÃO NO FRESAMENTO
LIGA DE TITÂNIO TI-6AL-4V
Henrique Kull Neto (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Anselmo Eduardo Diniz (Orientador), Faculdade
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP

DE
DA
Dr.
de

Ligas de titânio são materiais chave para aplicações de
alto desempenho, como nas indústrias aeroespacial,
automotiva e biomédica, devido às suas excelentes
propriedades mecânicas e de resistência à corrosão,
mantidas mesmo em altas temperaturas. No entanto,
elas apresentam baixa usinabilidade, especialmente por
causa da sua baixa condutividade térmica, que se
traduz em excessivo aquecimento da ferramenta e altas
taxas de desgaste. A aplicação de fluidos a base de
água é geralmente utilizada para promover o aumento
da vida da ferramenta, pois proporciona grande
redução de sua temperatura. Contudo, sabe-se que a
aplicação desse tipo de fluido de corte pode gerar
trincas térmicas e, portanto, reduzir a vida da
ferramenta em operações que se tem corte
interrompido, como o fresamento. O objetivo desse
trabalho foi avaliar a vida da ferramenta no fresamento
em acabamento da liga Ti-6Al-4V, testando quatro
condições de lubro-refrigeração diferentes: corte sem
fluido, com ar comprimido, com MQF e com emulsão a
10%. As variáveis de resposta foram: vida e
mecanismos de desgaste da ferramenta, e rugosidade
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da peça. Os
aplicação de
testadas, a
eficiente para
6Al-4V.

resultados mostraram que o corte com
ar comprimido foi, entre as opções
condição de lubro-refrigeração mais
o fresamento em acabamento da liga Ti-

Usinagem - Liga de titânio - Fluido de corte

T1062

DESENVOLVIMENTO
DE
UM
APLICATIVO
COMPUTACIONAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO
MSP@E
Carlo Nicolas Borri Genovez (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Prof. Dr. Antonio Batocchio (Orientador), Faculdade
de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
A crescente competitividade no mercado global tem
obrigado as empresas a oferecer uma grande
variedade de serviços e de produtos personalizados a
clientes cada vez mais exigentes, que vão desde
produtos livres de defeitos até entregas rápidas e que
cumpram o prazo prometido, obtendo vantagem em
velocidade e confiabilidade de entrega. Neste contexto
da programação da produção, ganham importância os
modernos Sistemas de Administração da Produção,
Just in Time e o Manufacturing Resources Planning, ao
auxiliar o planejador a racionalizar o uso dos recursos
disponíveis na fábrica. O objetivo deste trabalho é o
desenvolvimento de um aplicativo computacional para
seqüenciamento de produção (MSP) e capacidade de
máquina (MAC) em um ambiente Web. Desta forma, foi
desenvolvido um programa na linguagem PHP que
opera na Web, sendo capaz de obter informações de
sua base de dados referentes à plataforma e realizar o
seqüenciamento da produção, fazendo uma interface
direta com o cliente. Esse aplicativo é capaz de mover
informações de forma ágil, característica que está no
coração de um sistema de manufatura enxuto. O
modelo possibilitou observar um aumento da
confiabilidade de entrega e prazos mais curtos de
atendimento a clientes, que se mostram como alguns
dos mais importantes critérios competitivos dos
mercados de hoje e do futuro. O desenvolvimento de
uma infra-estrutura eficiente de informação que permita
a uma empresa agir e responder a esta nova dinâmica
de negócio pode ser considerado uma importante
vantagem competitiva.
Sequenciamento de produção - Capacidade de máquina Planejamento e controle da produção
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AQUISIÇÃO DE DADOS E CONTROLE DE UM
SISTEMA COMBINANDO TURBINA, BOMBA E
REDUÇÃO DE ATRITO PARA PRODUÇÃO DE
PETRÓLEO VISCOSO
Ana Carolina Silva Machado (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Prof. Dr. Antonio Carlos Bannwart (Orientador),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
A redução de atrito do escoamento de óleos viscosos
pode ser realizada de um modo eficaz e barato por
meio da injeção simultânea de água na linha de
escoamento. Sob certas condições, padrão de
escoamento óleo-água se estabelecerá com um núcleo
contínuo de óleo circundado por um anel de água junto
à parede do tubo (core-flow). Estudos teóricos apontam
que um valor seguro para a razão óleo-água é de cerca
de 4. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um
sistema de controle a fim de que essa proporção seja
mantida em um nível ótimo. Utilizando a modelagem do
sistema e as técnicas de controle clássicas, projetou-se
um controlador PI com a intenção de manter a vazão de
água dentro do set-point adequado. Baseado neste
projeto foi desenvolvido um sistema de controle e
supervisão implementado no programa LabView® para
o circuito experimental de core-flow do LABPETRO da
UNICAMP. Através deste sistema é realizada a
monitoração das variáveis características do processo e
o controle automático de vazão de água dentro de
limites adequados diante de possíveis incrementos de
pressão na linha, ocasionadas por variações na vazão
de óleo e/ou incrustações que podem ocorrer na
tubulação durante a operação. Pretende-se ainda
englobar na solução de controle as demais variáveis,
pressão da linha e vazão de óleo, de forma a garantir
uma operação eficiente e dentro de limites adequados.
Escoamento óleo-água - Redução de atrito - Automação e controle

T1064

ESTUDO DE UM SISTEMA DE BOMBA ACIONADA
POR TURBINA PARA ELEVAÇÃO DE PETRÓLEO
Pedro Siqueira de Paula (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Antonio Carlos Bannwart (Orientador), Faculdade
de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
O trabalho consiste basicamente em testar a eficiência
de um sistema combinando uma turbina acionando uma
bomba, a qual irá bombear petróleo. Tal sistema é
inovador e foi testado em virtude do acionamento das
bombas convencionais se darem por eletricidade, o que
no fundo do mar não é vantajoso, pelas inúmeras
paradas técnicas que acabam sendo realizadas. Assim,
com uma turbina acionando a bomba, o acionamento
elétrico é substituído pelo hidráulico, e teoricamente
menos paradas técnicas seriam necessárias. Na parte
experimental, foram extraídas medidas de vazão e
carga de todos os componentes do circuito: bomba
booster, usada para pressurizar a água motriz da
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turbina; bomba funcionando como turbina (BFT) e a
bomba de óleo acionada pela turbina. Além disso,
foram medidas as rotações do sistema turbina-bomba
(ligadas pelo mesmo eixo) e o torque nesse eixo com
um torquímetro. Posteriormente, o torquímetro foi
eliminado para permitir um melhor desempenho do
arranjo. Para determinar o torque e a potência de eixo,
o sistema foi testado apenas com água, traçando-se as
curvas de H X Q de todos os componentes do circuito e
verificando se as parâmetros referentes à bomba de
óleo eram condizentes com as curvas do fabricante
(quando operando com água). Caso fossem, as curvas
de potência também seriam adotadas como válidas e o
torquímetro seria desnecessário. Novos testes estão
sendo novamente realizados com água e óleo, para
obter a eficiência de cada equipamento, bem como a do
sistema como um todo. Os valores obtidos até aqui
mostram que o acionamento por turbina é uma eficiente
alternativa para evitar as paradas técnicas do
acionamento elétrico.
Engenharia de petróleo - Elevação artificial - Escoamento óleo-água

T1065

ESTUDO EXPERIMENTAL DA REPARTIDA DE UMA
LINHA DE ESCOAMENTO ÓLEO-ÁGUA APÓS UMA
PARADA SÚBITA
Vanessa Cristina Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Antonio Carlos Bannwart (Orientador), Faculdade
de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
O escoamento de óleos viscosos no interior de dutos
pode ser amplamente facilitado pela injeção simultânea
de água, de modo a evitar o contato direto entre o óleo
e a parede do duto. Na técnica conhecida como coreflow a perda de carga por atrito se torna comparável à
do escoamento monofásico de água. Entretanto,
algumas questões importantes sobre escoamento de
óleos viscosos assistidos com água permanecem sem
resposta, em especial a viabilidade de re-partir o
escoamento após uma parada imprevista das bombas
de óleo e de água. A adesão de óleo à parede do tubo
pode ocorrer para aqueles com comportamento
oleofílico, podendo resultar em incrustação severa no
tubo e consequentemente elevada perda de carga e
tempo requerido para re-partida. Neste trabalho
apresenta-se um modelo unidimensional transiente
para o escoamento bifásico óleo-água, que possibilita
investigar os efeitos de diferentes condições do fluido
na re-partida com água de um tubo parcialmente
bloqueado com óleo viscoso. Diversas configurações
iniciais, em termos de fração volumétrica de óleo,
ângulo de contato, vazão de água e viscosidade do
óleo podem ser testadas e os principais produtos do
estudo são as evoluções temporais da queda pressão e
da fração volumétrica de óleo. Algumas comparações
com os poucos dados disponíveis na literatura são
realizadas, indicando a viabilidade do modelo.

Engenharia de petróleo - Escoamento óleo-água - Repartida

T1066

ESTUDO EXPERIMENTAL DE DISTRIBUIDORES DE
GASES EM LEITO FLUIDIZADO OPERANDO COM
BAGAÇO DE CANA-DE-AÇUCAR
Thiago Roncato Batista (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Araí Augusta Bernárdez Pécora (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Distribuidores de gás são componentes fundamentais
em leitos fluidizados os quais vêm sendo extensamente
utilizados nas indústrias químicas, alimentícias,
metalúrgicas e de geração de energia. As principais
funções do distribuidor de gás são dar sustentação ao
leito, promover distribuição uniforme do gás através do
leito de partículas e resistir às condições de operação.
São classificados quanto à direção do gás injetado no
leito e quanto à geometria do distribuidor. No setor
energético, a utilização de distribuidores adequados
pode elevar em até 20% a eficiência da combustão, fato
de grande importância para o Brasil, uma vez que
grande parte da fonte energética nacional provém da
queima de resíduos de biomassa, principalmente o
bagaço de cana de açúcar. Neste trabalho, foram
projetadas e testadas diferentes geometrias de
distribuidores para um leito fluidizado construído no
Laboratório de Processos Térmicos e Engenharia
Ambiental da FEM/UNICAMP. Os experimentos foram
realizados utilizando misturas de bagaço de cana-deaçúcar e areia como material sólido e ar como gás de
fluidização. Os resultados mostraram o impacto dos
diferentes tipos de distribuidores na qualidade da
fluidização e permitiu identificar as geometrias mais
adequadas para o material sólido estudado.
Distribuidores de gás - Leitos fluidizados - Bagaço cana-de-açúcar

T1067

ANÁLISE EXERGÉTICA DE CICLOS COMBINADOS
BASEADOS EM TURBINAS A GÁS
Bruna Rafaella Loiola (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Arnaldo Cesar da Silva Walter (Orientador), Faculdade
de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Entende-se por ciclo combinado a associação de dois
ciclos de potência em série térmica, na qual o rejeito
térmico de um deles é utilizado como insumo
energético do outro, com a finalidade de melhorar o
rendimento global dos dois ciclos. O presente trabalho
visou o desenvolvimento de um programa que permite
a análise exergética (ou seja, a análise da capacidade
de realização de trabalho) de ciclos combinados. O
projeto teve como base um código computacional de
simulação de turbinas a gás ja desenvolvido e testado
anteriormente. Assim, foram realizados balanços de
energia e de exergia nos componentes do ciclo
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combinado, a fim de determinar as eficiências
exergéticas de cada componente do sistema, etapa
esta que permitiu o desenvolvimento de equações para
a análise exergética do ciclo combinado como um todo.
Tais análises, que consistem na identificação e
quantificação das irreversibilidades do sistema a partir
dos níveis de exergia à sua entrada (insumos) e à sua
saída (produtos e eventuais rejeitos), foram
incorporadas ao programa. Desta maneira, este é
capaz de predizer o funcionamento de ciclos
combinados sob diferentes condições. Após o
procedimento de validação do simulador através de
dados de ciclos combinados reais, o programa foi
adaptado para utilização em disciplinas da graduação
(e.g., Termodinâmica II, Sistemas Fluidotérmicos).
Turbinas a gás - Exergia - Simulação

T1068

ANÁLISE
EXERGÉTICA
DE
SISTEMAS
DE
COGERAÇÃO BASEADOS EM TURBINAS A GÁS
ESTACIONÁRIAS
Marjorie Mendes Guarenghi (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Arnaldo Cesar da Silva Walter (Orientador),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
O desenvolvimento do projeto consistiu na construção e
validação de uma simulação computacional, em
linguagem Borland Delphi, para a análise exergética de
um sistema de cogeração baseado em turbinas a gás,
com ou sem geração de vapor. O programa foi baseado
em projetos anteriores de Iniciação Científica que
permitiram a simulação da operação de turbinas a gás,
em condições de projeto e fora de projeto (“off-design”).
Para tanto, equacionamentos da entropia e entalpia do
ar e de misturas gasosas foram utilizadas possibilitando
o balanço de exergia individual do compressor, câmara
de combustão, expansor e caldeira de recuperação de
calor e para o sistema de cogeração que considera
caldeiras de recuperação de calor para o
aproveitamento dos gases de exaustão da turbina.
Dessa forma, para cada componente e para todo o
conjunto, o programa calcula as eficiências exergéticas,
destruições de exergia e possíveis irreversibilidades. O
projeto seguiu com a validação dos cálculos analisados,
além da adaptação para ser utilizado como ferramenta
didática em disciplinas de graduação. O trabalho foi
desenvolvido em paralelo com outro projeto de IC
relacionado à exergia em ciclos combinados.
Turbinas a gás - Cogeração - Exergia
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APROVEITAMENTO DA ENERGIA GERADA NA
FRENAGEM
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTIVOS
HÍBRIDOS
Felipe Sversut Arsioli (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Auteliano Antunes dos Santos Junior (Orientador),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Este projeto de pesquisa tem como objetivo estudar a
possibilidade de reaproveitamento da energia gerada
durante a frenagem de veículos automotivos híbridos.
Nesses veículos, a potência elétrica necessária ao
movimento é obtida a partir de um sistema misto, que
pode ser com motor à combustão e gerador elétrico ou
célula de hidrogênio. A razão para o reaproveitamento
é que a energia gasta durante a frenagem pode
representar uma parcela significativa do total gerado.
Se apenas uma parcela desta puder ser regenerada,
como é feito em alguns veículos ferroviários, o ganho
se reverterá em menor consumo de combustível, menor
quantidade de poluentes gerada e menor aquecimento
dos discos de freio. O estudo se concentrará na
adaptação de um dos dinamômetros do DPM-FEMUnicamp para o estudo da regeneração. Serão
utilizados ultracapacitores já disponíveis na FEECUnicamp e os demais componentes do próprio
dispositivo, como inversor de freqüência, motor, redutor
e inércia. O trabalho do aluno de IC está concentrado
no projeto de adaptações mecânicas, desenvolvimento
e
planejamento
experimental,
realizando
os
experimentos e participando do aprimoramento do
conjunto de ensaios visando atingir o objetivo proposto.
Freios automotivos - Veículos híbridos - Frenagem regenerativa

T1070

ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO DO DESEMPENHO DE UM
MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA
Raphael Felipe Gama Ribeiro (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Caio Glauco Sanchez (Orientador), Faculdade
de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Curvas de desempenho e de consumo de um motor de
combustão interna representam de uma forma geral o
funcionamento e a eficiência do sistema como um todo.
Tais curvas podem ser levantadas em uma bancada
experimental de ensaios. Foi ensaiado um motor ciclo
Otto, 35cc, aspirado, no laboratório de combustão do
DETF-FEM. Para realizar as medições de torque,
empregou-se um dinamômetro elétrico, acoplado em
uma célula de carga extensiométrica. As principais
variáveis de ensaio (rotação, consumo de combustível,
torque) foram monitoradas através de instrumentos
apropriados, possibilitando a construção das curvas de
desempenho do motor. Durante os ensaios, pôde-se
variar a carga aplicada do dinamômetro sobre o motor,
a posição da borboleta do carburador, e diferentes
geometrias de sistemas de escape e admissão.
Variando a carga do dinamômetro e o posicionamento
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da borboleta do carburador, pudemos obter a variação
de potência entregue pelo motor em função da rotação
do mesmo. Observou-se acréscimo da potência, com
conseqüente aumento no consumo de combustível, e
uma faixa de operação ótima do motor através do
levantamento da curva de consumo específico.
Posteriormente, será ensaiado na mesma bancada de
testes o motor com algumas modificações, como
aumento da taxa de compressão e sistema de injeção
de combustível.
MCI - Otimização - ICE

T1071

ESTUDO DO PROBLEMA DE FLEXO-TORÇÃO EM
VIGAS PRISMÁTICAS ATRAVÉS DO MÉTODO DOS
ELEMENTOS DE CONTORNO
Ricardo Almeida Prado (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Carlos Henrique Daros (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
O Método dos Elementos de Contorno (MEC) vem se
destacando entre pesquisadores de diversos centros de
estudo como uma importante ferramenta de simulação
numérica devido suas as vantagens apresentadas do
enfoque dos problemas, entre elas o fato de somente o
contorno do problema ser discretizado. Nesse projeto é
feito o estudo do problema de flexo-torção em vigas
prismáticas através do MEC. O objetivo principal neste
projeto é obter o campo de tensão de cisalhamento na
seção transversal da viga. Para isso utilizam-se as
equações da teoria da elasticidade e as equações de
compatibilidade para obter as equações governantes do
problema com
suas respectivas condições de
contorno. Nesse ponto é aplicado o método de St.
Venant onde as equações governantes são
transformadas duas vezes através da aplicação de dois
potenciais que desacoplam o problema original em dois
problemas separados: torção e flexão. As equações
originiais agora são da forma da equação de Laplace,
com as condições de contorno também determinadas.
Assim, utiliza-se o MEC para resolver os dois
problemas separadamente, obtendo o campo de tensão
desacoplado, e obtendo também no mesmo programa,
algumas propriedades geométricas e elásticas da
seção transversal.
Elementos de contorno - Mec - Teoria da elasticidade - Flexo-torção

T1072

ANÁLISE EM TEMPO REAL POR SENSOR DE
FIBRA ÓPTICA DE SOLUÇÕES DE BIOETANOL E
SACAROSE
VISANDO
A
OTIMIZAÇÃO
DO
PROCESSO DE PRODUÇÃO DO ÁLCOOL
Roberta Kamei Rodrigues (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Carlos Kenichi Suzuki (Orientador), Faculdade
de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP

O trabalho descreve a técnica de determinação em
tempo real da concentração do bioetanol, a partir da
análise de soluções aquosas de etanol em diversas
concentrações e da solução de sacarose extraída da
cana de açúcar e utilizada na fermentação para
produção do álcool. Foi utilizada a técnica de
reflectometria óptica baseada no principio de Fresnel
com fibras ópticas sensoras nomomodo e fontes de luz
na região do infravermelho, para pré-estabelecer curvas
de calibração com correção do efeito da temperatura e
medir amostras de concentrações desconhecidas, com
precisão de 0,5%. Utilizando-se 2 comprimentos de
onda diferentes, foi possível medir concentrações de
soluções de etanol, mesmo com a curva de calibração
não possuindo comportamento linear (devido à
formação de uma solução azeotrópica). Para a
determinação das concentrações de soluções de
sacarose desconhecidas com alta precisão (0,5%), a
utilização de apenas um comprimento de onda é o
suficiente, uma vez que a curva de calibração tem o
perfil retilíneo. O sistema de sensoriamento óptico pode
ser aplicado visando a otimização do funcionamento da
usina sucroalcooleira devido ao controle online de
diversas etapas do processo, tais como: do caldo
extraído da cana de açúcar, do processo de
fermentação e da qualidade do bioetanol destilado.
Bioetanol - Sensoriamento óptico - Fibra óptica sensora

T1073

ESTUDO DO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO
DE ZINCO COM PARTÍCULAS DE TERRAS RARAS
Rafaela Geanfrancesco Tannuri (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Profa. Dra. Célia Marina de Alvarenga Freire
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Mecânica FEM, UNICAMP
A eletrodeposição por corrente pulsada gera mudanças
significativas na morfologia, propriedades mecânicas e
resistência à corrosão dos depósitos, produzindo
revestimentos de melhor qualidade. Isto torna essa
técnica de alto interesse industrial. A adição de
partículas melhora as propriedades físico-químicas dos
revestimentos metálicos. Neste trabalho foram
realizados depósitos de zinco com partículas de terras
raras sobre aço, utilizando-se corrente pulsada. Para tal
foi projetada uma célula para as eletrodeposições,
combinando agitação do eletrólito e circulação das
partículas – insolúveis na solução. Os parâmetros
adequados para as deposições foram pré-determinados
por meio de ensaios de voltametria. As camadas
apresentam aspecto esbranquiçado e poroso. A análise
dos depósitos, produzidos sob diferentes condições
(variando-se ton, toff, E), possibilita avaliar as vantagens
da adição de partículas ao revestimento. Tal análise é
realizada por meio da técnica de microscopia eletrônica
de varredura para análise da morfologia e composição
da camada depositada e através de ensaios de
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corrosão para análise do desempenho das camadas
em meios agressivos.
Eletrodeposição - Zinco - Corrosão

T1074

ESTUDO DO COMPORTAMENTO ESTÁTICO E
DINÂMICO DE UMA BÓIA DE SUBSUPERFÍCIE
DEVIDO A CORRENTEZA MARÍTIMA
Magno Andrey Oliveira dos Santos (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Celso Kazuyuki Morooka
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica FEM, UNICAMP
A presente pesquisa está relacionada com estudos do
comportamento estático e dinâmico de uma bóia de
subsuperfície para sustentação de riser vertical na
produção marítima de petróleo, devido à correnteza
marítima. Tem-se como meta inicial desta pesquisa,
estudos dos fundamentos de mecânica de fluídos e a
obtenção dos esforços hidrodinâmicos de arrasto e de
sustentação através do uso de softwares consagrados
de dinâmica de fluidos computacional (CFD). Em
seguida, estudar uma modelagem simplificada para os
movimentos
da
bóia
devido
aos
esforços
hidrodinâmicos
e
realizar
a
simulação
do
comportamento estático e dinâmico. Foram estudados
os fundamentos de escoamento externo a corpos
rombudos e de CFD, com o objetivo de adquirir-se o
conhecimento inicial necessário. Em seguida, foram
realizadas simulações bidimensionais do escoamento
externo à bóia para obtenção dos coeficientes
hidrodinâmicos. A bóia foi modelada como um sistema
massa-mola-amortecedor e através de implementações
em
programa
de
computador,
obtidos
os
deslocamentos devido às forças variáveis no tempo, de
arrasto e de sustentação. Os resultados mostram a
geração de vórtices à jusante da bóia dando origem a
uma força oscilatória na direção transversal ao
escoamento. Finalmente, apresenta-se uma análise dos
resultados de deslocamentos nas direções in line da
correnteza, e em sua direção transversal.
Sistemas marítimos - Risers de produção - Correnteza marítima

T1075

APLICAÇÃO DO MÉTODO FILTRO DE KALMAN AO
AJUSTE DE HISTÓRICO DE PRODUÇÃO
João Pedro Abud (Bolsista SAE/UNICAMP), Célio
Maschio e Prof. Dr. Denis José Schiozer (Orientador),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
O ajuste de histórico de produção é importante para
estudos de reservatórios de petróleo. Minimizando uma
função-objetivo que representa o ajuste entre a
produção observada e a simulada, tenta-se calibrar um
modelo numérico para reproduzir os dados observados.
Recentemente, o Filtro de Kalman tem sido estudado
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como forma alternativa de realizar o ajuste de histórico
de produção, pois é uma metodologia estatística
apropriada para resolver problemas inversos,
especialmente nos casos onde os dados observados
são disponibilizados seqüencialmente. Assim, pode-se
utilizar o Filtro de Kalman para avaliar a incerteza na
previsão de produção e também estimar variáveis
dinâmicas. Este projeto consiste no estudo e aplicação
desta técnica para tal finalidade. O método possui
algumas particularidades que não são encontradas em
outros convencionais. Uma de suas vantagens é que
ele atualiza todas as propriedades em análise a cada
iteração, assim otimiza tanto a saída quanto a entrada
fornecida em um processo chamado de assimilação. O
método também é considerado muito eficiente quanto à
quantidade de variáveis a serem consideradas, pois
armazena em um vetor de tamanho desejado o numero
de variáveis necessárias para realizar o ajuste. O filtro
de Kalman é um método promissor que ainda deve ser
muito explorado.
Automatização - Ajuste de histórico de produção - Fitro de Kalman

T1076

ESCOLHA
DE
MODELOS
GEOLÓGICOS
REPRESENTATIVOS
Marcelo Lakatos (Bolsista PIBIC/CNPq), Valmir
Francisco Risso (Co-orientador) e Prof. Dr. Denis José
Schiozer (Orientador), Faculdade de Engenharia
Mecânica - FEM, UNICAMP
O conceito de modelos geológicos representativos está
diretamente relacionado ao fato de alguns modelos com
diferentes características serem utilizados para
representar as incertezas geológicas de um
determinado reservatório. A principal finalidade dos
MGR é agregar à estratégia de produção às incertezas
geológicas, podendo também auxiliar nas tomadas de
decisões sobre as incertezas econômicas e
tecnológicas. Este trabalho testou métodos de busca
para quantificar os MGR, objetivou desenvolver uma
metodologia de seleção dos Modelos Geológicos
Representativos – MGR. Com objetivos também de
definir o número ideal de modelos a serem utilizados no
processo de otimização e desenvolver um método de
automatização desta metodologia, para facilitar a
escolha dos modelos. Os resultados mostraram que a
integração desses modelos com a estratégia de
produção aumenta a viabilidade do processo, reduzindo
significativamente o número de simulações envolvidas
e o esforço computacional do processo.
MGR - Curva de risco - Petroleo
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INTERAÇÃO
ESTÁTICA
E
DINÂMICA
DE
ESTRUTURAS FLEXÍVEIS COM MODELOS DE
SOLOS
Sergio Luiz de Souza Neto (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Euclides de Mesquita Neto (Orientador),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Para o estudo da interação dinâmica e estática de
estruturas flexíveis com modelos de solos, métodos
numéricos são extensamente usados. Um bom
exemplo é o Método dos Elementos Finitos (MEF).
Dentre os métodos utilizados em conjunto com o MEF,
o Método dos Elementos de Contorno (MEC) tem se
difundido intensamente nos últimos anos, uma vez que
não existe a necessidade da discretização do domínio,
diferentemente do MEF, que discretiza todo o domínio.
O projeto tem como objetivo inicial a geração de
contato utilizando elementos constantes e elementos
lineares. Para isso foi desenvolvido um programa de
Método de Elementos de Contorno Indireto (MEC-I)
para elementos constantes, utilizando a solução
fundamental concentrada 2D. Como o MEC-I utiliza-se
de soluções distribuídas, integrou-se esta solução
usando o software Mathematica, estas soluções foram
incluídas em um programa de MEC-I. Para a análise de
tensões obtiveram excelentes resultados (idem aos
resultados obtidos no livro do Crouch com a solução de
Kelvin integrada). Entretanto, utilizando condições de
contorno mistas (deslocamentos e tensões) o programa
não fornece equilíbrio. Está sendo feita a averiguação
deste não equilíbrio e em paralelo está sendo feito a
implementação para o elemento linear.
Interação solo-estrutura - Método dos elementos de contorno Mecânica das estruturas

T1078

ANÁLISE ESTÁTICA E DINÂMICA DE PÓRTICOS 2D
E 3D CONSIDERANDO-SE A INFLUÊNCIA DO SOLO
Thiago Mendes da Rocha (Bolsista IC CNPq) e Prof.
Dr. Euclides de Mesquita Neto (Orientador), Faculdade
de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
O presente projeto de pesquisa visa realizar uma
análise dinâmica estacionária de estruturas de treliças e
vigas, com particular atenção à interação das estruturas
com o solo que as sustenta.
Como ponto de partida
deste trabalho foi utilizado um programa em linguagem
Fortran previamente desenvolvido que era capaz de
realizar a análise de barras e suas associações, ou
seja, de treliças. Este trabalho se concentrou em
expandir o programa acrescentando um elemento de
viga e criando um elemento para análise de pórticos,
associando barras e vigas. Isso possibilitou uma
completa análise estática e dinâmica de elementos
estruturais no plano. Nesta análise, os resultados que
merecem destaque são: dedução das matrizes de
rigidez para os elementos de Barra e Viga, a solução

estática (visando a obtenção dos deslocamentos
nodais), a implementação das matrizes de massa para
os elementos estruturais, análise das Funções
Resposta em Freqüência (FRF) de estruturas sem
amortecimento, análise das FRF de estruturas com
amortecimento. Os resultados obtidos foram validados
com soluções conhecidas da literatura. O projeto final
desta pesquisa previa a inclusão da resposta do solo.
Nas etapas seguintes da presente pesquisa as matrizes
de resposta estacionária de diversos perfis de solos
serão incorporadas, viabilizando a análise da interação
dinâmica de estruturas com o solo.
Dinâmica de estrutura - Interação dinâmica solo-estrutura - Análise
modal

T1079

TIXOCONFORMAÇÃO DE LIGAS AL-X,0WT%SI0,5WT%MG
Luis Guilherme Tomba Silveira Leite (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Eugênio José Zoqui
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica FEM, UNICAMP
A tixoconformação é um processo de fabricação
relativamente novo que utiliza o material no estado
semi sólido para obtenção de componentes. Este
processo apresenta diversas vantagens se comparados
com o processo de conformação convencional, como
cargas menores e melhores preenchimentos das
matrizes, e também apresenta várias vantagens em
relação à fundição, como eficiência energética, alta
produtividade, redução de defeitos, entre outros. Este
trabalho aprimora o trabalho do grupo de
tixoconformação do Departamento de Engenharia de
Fabricação da Faculdade de Engenharia Mecânica da
UNICAMP, sobre a viabilidade do emprego das ligas Al1,0wt%Si-0,5wt%Mg,
Al-2,0wt%Si-0,5wt%Mg,
Al3,0wt%Si-0,5wt%Mg,
Al-4,0wt%Si-0,5wt%Mg,
Al7,0wt%Si-0,5wt%Mg
para
tixoconformação.
Foi
analisada a quantidade de defeitos (poros e trincas) de
peças tixoforjadas (através da análise da microestrutura
e picnometria) em prensa excêntrica com matriz do tipo
aberta e os resultados foram comparados com a
quantidade de defeitos da matéria prima fundida. Foram
analisados dois tempos de tratamento (0 e 210s) e três
regiões das peças tixoforjadas (central, intermediária e
periférica). A região central, área que sofreu a maior
deformação, foi a região que apresentou a menor
ocorrência de porosidade, para todas as ligas e tempos
estudados. Isso indica que o processo de
tixoconformação para estas ligas é viável.
Tixoconformação - Fundição - Caracterização metalúrgica
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RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS
POR PROCESSAMENTO DE IMAGENS
Cristiane Rodrigues de Mello (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Prof. Dr. Eurípedes Guilherme de Oliveira Nóbrega
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica FEM, UNICAMP
Visando uma aplicação na área de segurança, foram
implementadas técnicas de processamento de imagens
para o reconhecimento fotográfico da placa de veículos
que circulam em ambientes restritos. Para o sistema
completo, as imagens capturadas quando os veículos
passam por guaritas são analisadas e processadas
automaticamente, identificando os caracteres de sua
licença, e posteriormente associando esta ao veículo e
ao seu condutor. Nesta primeira etapa o objetivo é a
identificação da placa. O procedimento envolve
inicialmente encontrar na fotografia a placa do veículo,
o que é feito através da análise de acidentes visuais
que possam possivelmente representar uma placa, os
quais são testados individualmente. Apresentando
características de placa de licenciamento, o passo final
é o uso de métodos de reconhecimento de padrões
para identificar os caracteres respectivos, considerando
a formação usual das licenças nacionais. Foi utilizada a
linguagem de programação Java, devido à existência
de extensas bibliotecas para manipulação de imagens
digitais. Os resultados demonstram a viabilidade da
proposta e o trabalho deve prosseguir através da
identificação de características do veículo bem como de
uma análise facial do condutor.
Processamento de imagens - Reconhecimento de padrões - Visão
computacional

T1081

CARACTERIZAÇÃO
HIDRODINÂMICA
E
DA
TRANSFERÊNCIA DE CALOR NO ESCOAMENTO
INTERMITENTE HORIZONTAL
Murilo Gagheggi Maciel (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Fernando de Almeida França (Orientador),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
O desenvolvimento do presente projeto visa o estudo
de características hidrodinâmicas do escoamento
bifásico gás-líquido horizontal no padrão intermitente,
seguido da quantificação da transferência de calor
convectiva sem mudança de fase que nele pode
ocorrer. A realização experimental do trabalho se
apoiará na análise de sinais gerados por sondas
elétricas condutivas de fios paralelos instaladas
perpendicularmente à direção de fluxo. As sondas
detectam diferenças de condutância elétrica das duas
fases que as envolvem e podem medir certos
parâmetros do escoamento intermitente, como
velocidades, comprimentos e freqüências das bolhas
alongadas e dos pistões de líquido que formam o
escoamento intermitente horizontal, bem como a
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espessura do filme de líquido que ocorrem sob as
bolhas alongadas. A seção de teste do escoamento
intermitente será constituída, também, por um trocador
de calor bi-tubular concêntrico. Assim, através de
termopares colocados ao longo do sistema, e nas
paredes dos tubos do trocador, espera-se medir
temperaturas locais e médias para caracterizar a
transferência de calor convectiva sem mudança de fase
no escoamento de misturas de ar e água (e,
eventualmente, ar e glicerina) ocorrendo no padrão
intermitente.
Escoamento bifásico - Escoamento intermitente - Padrão de
escoamento bifásico

T1082

PARÂMETROS
DINÂMICOS
PARA
PNEUS
VEICULARES: MODELAGEM E EXPERIMENTAÇÃO
Felipe Shinji Akamatsu (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Franco Giuseppe Dedini (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Com a crescente preocupação em se obter meios de
transporte cada vez mais seguros e estáveis, os pneus
vêm sendo bastante analisados. Constituindo um dos
mais importantes componentes de um automóvel, são
os únicos que permanecem em contato com o
pavimento e os principais responsáveis pelos
parâmetros dinâmicos do veículo. No presente trabalho,
através de uma revisão bibliográfica sobre modelagem
de pneus e contato roda-piso, foram aplicados
conceitos de processamento de sinais, motores
elétricos e aquisição de dados para aperfeiçoamento da
bancada, utilizando-se o pacote computacional
LabVIEW para automatizar os experimentos. Além
disso, para se variar alguns parâmetros fundamentais
para o projeto (como ângulo de cambagem e torque
devido ao ângulo de escorregamento) e melhorar a
configuração da bancada de teste, foi necessário
modificá-la
fisicamente
(instalação
de
novos
dispositivos de fixação, encoders, novas dimensões no
mecanismo quatro barras). Para tal, previamente, foi
desenhado no pacote Pro Engineer a bancada inicial e
as respectivas modificações.
Pneus - Dinâmica veicular - Experimentos

T1083

PROJETO, MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE
PRÓTESE DE MÃO MIOELÉTRICA
Rafael de Angelis Cordeiro (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Helder Anibal Hermini (Orientador), Faculdade
de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
A utilização de próteses pelos seres humanos é algo
que vem desde o ano 2000 a.C. uma vez que ela foi
criada para suprir uma necessidade do homem. Com o
passar dos anos, as próteses se tornaram cada vez
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mais antropomórficas e funcionais, sendo que hoje já
existem próteses que simulam praticamente todos os
movimentos humanos. Porém, um grande problema
destas próteses mais sofisticadas que existem hoje,
certamente, é o seu alto valor no mercado nacional.
Com isso, foi observada a necessidade de criar uma
prótese que consiga simular alguns movimentos
humanos a um custo acessível para uma grande parte
da população. Para a protése que propomos, foram
realizados os projetos mecânico e eletrônico. A prótese,
que foi simulada em software, realiza movimento de
garras entre o polegar e os demais dedos a partir des
sinais elétricos enviados pelo próprio corpo humano.
Toda a parte elétrica de recepção de sinais mioelétricos
já foi realizada e testada em protoboard, onde foram
obtidos excelentes resultados. Está sendo desenvolvido
um software para o controle dos movimentos da mão,
que será aplicado em um microcontrolador, que será
responsável pelo controle dos movimentos desejados.
Os movimentos obtidos em simulação são promissores
e o circuito elétrico testado trouxe bons resultados com
custos de fabricação até agora não são muito elevados.
Prótese - Mioelétrica - Microcontrolada

T1084

ESTUDO DA MODELAGEM VIBROACÚSTICA
ANALÍTICA E NUMÉRICA DE UM VIOLÃO
Thiago Hideki Sato (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr.
José Maria Campos dos Santos (Orientador),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Um dos importantes aspectos da pesquisa atual em
acústica musical consiste na conexão das propriedades
físicas mensuráveis de um instrumento musical com a
quantificação subjetiva de sua qualidade sonora ou
tonal. Um melhor entendimento das relações entre
qualidade tonal e a resposta vibroacústica do
instrumento permitirá aos fabricantes de instrumentos
ajustarem as características tonais do mesmo alterando
seus materiais, geometrias e padrões de construção
usados. Neste sentido é importante obtermos
ferramentas
de
previsão
do
comportamento
vibroacústico dos instrumentos mais precisas, a fim de
determinar quais parâmetros objetivos podem ser
usados para melhorar a qualidade tonal do instrumento.
Neste trabalho estamos preocupados principalmente
em determinar estes parâmetros vibroacústicos e sua
influência na qualidade tonal de um violão acústico
clássico. Um modelo analítico simples implementado
em MATLAB é utilizado para a determinação das
frequencias naturais da caixa acústica do violão.
Enquanto um modelo numérico de elementos finitos
mais complexo, utilizando o ANSYS, é usado também
para calcular as frequencias naturais e visualização dos
respectivos modos de vibrar da caixa acústica do
violão. Em ambos os casos as análises são realizadas

para o modelo somente da estrutura, somente do fluido
e da estrutura interagindo com o fluido.
Vibroacústica - Modelagem analítica - Modelagem numérica

T1085

MODELAGEM E IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS
LINEARES A PARÂMETROS VARIANTES
Helói Francisco Gentil Genari (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Juan Francisco Camino dos Santos
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica FEM, UNICAMP
Na maioria das aplicações, considera-se que o
comportamento de um sistema dinâmico é linear e
invariante no tempo (LTI). No entanto, em algumas
situações práticas, essa hipótese não é realista. Por
exemplo,
as
estruturas
aeroespaciais
sofrem
constantemente
mudanças
significantes
de
temperatura, fazendo com que o comportamento
dinâmico do sistema também seja variante no tempo.
Este
trabalho
tem
por
finalidade
validar
experimentalmente uma técnica de identificação para
sistemas variantes no tempo (LPV). A técnica
investigada, denominada de SMILE, é aplicada numa
bancada torcional eletromecânica de dois graus de
liberdade cuja dinâmica depende de um amortecimento
variante no tempo. A bancada consiste de um motor DC
acoplado a dois discos unidos por um eixo torcional.
Cada disco possui um freio eletromagnético cujo
coeficiente de amortecimento é variável. Para esta
bancada, um modelo LPV no espaço de estado é obtido
usando a técnica SMILE, que basicamente interpola
modelos LTIs identificados experimentalmente para
diferentes condições de operações, ou seja, para
diferentes coeficientes de amortecimentos. O modelo
LPV assim obtido é validado através de simulações
numéricas.
Sistemas lineares variantes - Sistemas parâmetros variantes Estimação sistema naolinea

T1086

DIMENSIONAMENTO DE PERFIS JOUKOWSKI
UTILIZANDO PARTICLE SWARM OPTIMIZATION
Daniel Richter Reimer (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Kamal Abdel Radi Ismail (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
No projeto e otimização de perfis aerodinâmicos, é
realizada uma parametrização da geometria dos
mesmos e existem diversos métodos para isso. A
transformada de Joukowski permite uma discretização
rápida. Neste trabalho, foi criado um método de
otimização utilizando essa transformada – com uma
modificação para evitar a fragilização do bordo de fuga.
Desenvolveu-se um algoritmo baseado em Swarm
Intelligence, visando maximizar as chances de chegar a
355
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uma geometria ótima e minimizar o tempo gasto nessa
busca. Tal algoritmo leva em conta interações sociais
entre diversas partículas, simulando o comportamento
de bandos de animais em busca de comida. Com o
algoritmo desenvolvido, escolhemos dois perfis para
otimizar, um de empenagem vertical - buscando baixo
arrasto e alta derivada de sustentação por ângulo de
ataque – e um de asa - buscando sustentação máxima
alta e arrasto baixo. Foram utilizados métodos de
correção de fitness para limitar a busca em seções
promissoras do hiperespaço de procura. Para ambos os
perfis, verificou-se que é possível obter melhorias com
essa transformada, mas provavelmente um método de
discretização com mais parâmetros seria mais eficiente.
O algoritmo de otimização mostrou-se robusto e
eficiente.
Particle swarm optimization - Perfis de Joukowski - Otimização de
perfis

T1087

DESENVOLVIMENTO ANALÍTICO E NUMÉRICO DOS
FATORES DE CORREÇÃO PARA UM TÚNEL DE
VENTO
DO
LABORATÓRIO
DIDÁTICO
DE
AERONÁUTICA
Danilo Beli (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Kamal
Abdel Radi Ismail (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Correções dos dados obtidos por de túnel de vento são
necessários devido à diferença de escoamento
confinado e em corrente livre, que provocam alterações
nas forças atuando sobre o objeto. Desenvolveu-se um
modelo analítico para correções em túnel de vento
bidimensional, sendo que os efeitos estudados foram:
curvatura das linhas de corrente, bloqueio sólido e de
esteira, e flutuação horizontal. Por abordagem
tradicional, avalia-se os efeitos individualmente e os
somam para obter as correções totais sobre os
parâmetros do aerofólio como: ângulo de ataque (),
coeficiente de arrasto (cD), coeficiente de sustentação
(cL) e coeficiente de momento (cM). Os resultados
numéricos foram obtidos com auxilio do software
MATLAB. Analisou-se a influência da corda (c) e
espessura (t) do aerofólio, além da altura do túnel (h)
sobre os principais parâmetros de correção, quanto
maiores os valores desses parâmetros maiores as
correções necessárias. Quanto menor as relações c/h e
t/c, mais o escoamento confinado se aproxima ao de
corrente livre e menores são as correções. Foram
obtidas as curvas padrões corrigidas para perfis NACA,
sendo que os dados de curvas não corrigidas foram
coletados da literatura: a)  x cL: há uma pequena
rotação no sentido horário da curva corrigida em
relação a não corrigida, b) cL x cD : há deslocamento
para baixo e para dentro da curva corrigida em relação
a não corrigida, c)  x cM : há uma rotação no sentido
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anti-horário da curva corrigida em relação a sem
correção.
Túnel de vento - Correções - Bloqueio aerodinâmico
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ASA COM WINGLET
Marcelo Delmanto Prado (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Kamal Abdel Radi Ismail (Orientador),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
A asa é o elemento fundamental de sustentação do
peso de uma aeronave. Ela sendo de tamanho finito,
isto é, sua razão de aspecto sendo finita, provoca um
campo de velocidade descendente atrás da asa e,
principalmente, em suas extremidades. Este campo de
escoamento induz uma variação efetiva do ângulo de
ataque da asa, provocando uma redução de
sustentação e um aumento no arrasto, chamado de
arrasto induzido.Assim, uma maneira de aliviar a
circulação em torno das pontas das asas é colocar
dispositivos nelas que impeçam a rotação do
escoamento. Tais dispositivos incluem “plate”, corpo de
revolução e “winglet”, sendo esse último usado
atualmente em aeronaves comerciais.Neste trabalho
pretende-se estudar, de forma comparativa, usando a
teoria de linha de sustentação, o comportamento
aerodinâmico da asa sem e com o “winglet”. A técnica
usada é simples e, assim, pode-se verificar sua eficácia
em prever a variação de comportamento ao invés de
usar técnicas sofisticadas que demandam tempo
computacional excessivo. Serão variados os tamanhos
da asa e do “winglet” para analisar as diversas
situações e concluir qual é a combinação perfeita.
Asa com winglet - Winglet - Modelagem de asa finita
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MANCAIS TERMOHIDRODINÂMICOS
Diogo Stuani Alves (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa.
Dra. Kátia Lucchesi Cavalca Dedini (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Os mancais hidrodinâmicos são largamente utilizados,
principalmente no setor automotivo. Neste caso, a
lubrificação existente funciona como um elemento de
união flexível entre as superfícies do eixo e do mancal.
A lubrificação é essencial para o motor, pois, reduz o
atrito entre as partes internas e previne o contato metalmetal. Devido à tensão de cisalhamento no lubrificante,
a temperatura aumenta e, conseqüentemente, ocorre
uma mudança nas condições de lubrificação. A
viscosidade é fortemente dependente da temperatura e,
como é o parâmetro que caracteriza o fluxo do fluido e
seu comportamento dinâmico, qualquer alteração na
temperatura induz a uma alteração no comportamento
do lubrificante. Temperaturas máximas excessivas são
uma das principais causas de falha em mancais
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hidrodinâmicos e incertezas em suas predições
gerariam um projeto pouco confiável. Portanto, a
análise termohidrodinâmica (THD) permite uma
previsão mais apurada sobre as características de
desempenho de mancais e também gera uma
distribuição de temperatura no mancal. Assim, uma
análise THD para mancal cilíndrico finito foi
desenvolvida a partir da solução simultânea da
Equação de Reynolds e Equação da Energia e do
método numérico das diferenças finitas.
Mancais lubrificados - Diferenças finitas - Distribuição de temperatura

T1090

LUBRIFICAÇÃO HIDRODINÂMICA EM MANCAIS
AXIAIS
Leonardo Carpinetti Vieira (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa.
Dra.
Kátia
Lucchesi
Cavalca
Dedini
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Mecânica FEM, UNICAMP
A formação de pressões no fluido lubrificante presente
na folga entre um mancal axial e o colar do eixo é de
fundamental importância para evitar o contato entre
partes sólidas com movimento axial relativo, o que pode
levar a desgaste, atrito e, conseqüentemente, falha em
máquinas rotativas. Portanto, para se projetar um
mancal de encosto eficaz, é importante conhecer o
modo como se formam as pressões no filme de óleo e
como os esforços são transmitidos do eixo para o
mancal através do colar e do fluido lubrificante.
Utilizando um perfil de óleo dependente apenas da
direção circunferencial, foi obtida a distribuição de
pressão ao longo de um segmento de mancal com o
uso de algumas adimensionalizações que possibilitam a
solução da Equação de Reynolds na região sob
Lubrificação Hidrodinâmica com uma menor quantidade
de variáveis e de forma mais simples. Para a avaliação
do problema de Lubrificação HD proposto, foi
implementado o modelo de solução Numérica
utilizando-se o Método das Diferenças Finitas com
coordenadas polares. A partir da distribuição de
pressão foi possível calcular a carga axial suportada
por um segmento, e conseqüentemente, pelo mancal
como um todo e, assim, foram obtidas algumas
conclusões acerca da influência de parâmetros de
operação do sistema sobre a capacidade de carga axial
do mancal.
Mancais axiais - Método de diferenças finitas - Lubrificação
hidrodinâmica
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ESTUDO
DE
TÉCNICAS
DE
CONTROLE
CONVENCIONAL E CONTROLE ROBUSTO EM
ATUADORES MAGNÉTICOS
Ricardo Ugliara Mendes (Bolsista IC CNPq) e Profa.
Dra. Kátia Lucchesi Cavalca Dedini (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Na análise modal de sistemas rotativos, um dos
maiores problemas encontrado é na fonte de excitação
do sistema. Normalmente, utiliza-se uma bucha, onde é
aplicada a excitação através de um shaker. O atrito
proveniente do contato entre a bucha e o eixo da
máquina gera ruído, o que pode comprometer a
técnica. Uma solução é a excitação sem contato
através da utilização de forças eletromagnéticas.
Atuadores eletromagnéticos são compostos por uma
bobina que pode ser entendida como um circuito
elétrico composto por um resistor e um indutor (circuito
RL),onde a força magnética é obtida a partir da corrente
elétrica do sistema. Por se tratar de um sistema de
primeira ordem, o comportamento do circuito RL é
como o de um filtro passa-baixa. Desta forma, sua faixa
de operação se restringe a baixas freqüências,
inviabilizando seu uso nas técnicas de análise modal. A
importância da aplicação de sistemas de controle é
justamente aumentar esta faixa de operação,
eliminando essa limitação. Neste trabalho foram
estudados controladores PID, amplamente utilizados na
indústria devido a sua simplicidade, e técnicas de
controle robusto. Os controladores foram aplicados em
um modelo do atuador magnético desenvolvido em
Simulink – MatLab, em projeto de pesquisa anterior. Os
resultados foram analisados e comparados de acordo
com critérios relativos ao desempenho do sistema.
Atuadores magnéticos - Controle convencional - Controle robusto

T1092

AVALIAÇÃO DE MANCAIS HIDRODINÂMICOS PARA
APLICAÇÃO EM ALTAS ROTAÇÕES E ELEVADAS
CONDIÇÕES DE CARGA
Tiago Henrique Machado (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa.
Dra.
Kátia
Lucchesi
Cavalca
Dedini
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Mecânica FEM, UNICAMP
O estudo sobre as características dinâmicas de vários
componentes mecânicos vem sendo impulsionado pela
necessidade de diminuição dos efeitos vibracionais dos
mesmos no sistema, assim como redução de fadiga
superficial e desgaste nas regiões de contato. Não é
diferente para máquinas de teste em alta rotação com
elevado carregamento, cuja sustentação por mancais
hidrodinâmicos foi estudada. Os mancais lubrificados
hidrodinamicamente estão presentes em muitas
aplicações modernas, com destacado interesse na área
veicular. Nestes casos, a lubrificação existente age
como o elemento que vincula dinamicamente as pistas
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do mancal. Neste projeto, teve por objetivo, analisar a
distribuição de pressão através de modelo numérico
para solução da equação de Reynolds. Desta forma, a
viabilidade da aplicação de mancais lubrificados de
geometria fixa, em função da velocidade de rotação da
máquina, do carregamento nos mancais e da
viscosidade de lubrificante, pôde ser avaliada,
permitindo adaptações para testes em altas
velocidades de rotação e elevados valores de carga
aplicada.
Mancais lubrificados - Diferenças finitas - Rotores

T1093

CONTRIBUIÇÃO À REAVALIAÇÃO DE VIABILIDADE
TÉCNICA DE PROCESSO ALTERNATIVO DE
GERAÇÃO DE POTÊNCIA BASEADO EM BAGAÇO
DE CANA
Gabriel Augusto Alves Favaro (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Marcio Luiz de Souza Santos (Orientador),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
A necessidade e a conveniência de geração de
potência elétrica utilizando biomassa é indiscutível. Um
sistema alternativo de geração utilizando o bagaço de
cana apresenta-se com algumas vantagens em relação
ao convencional. Tal sistema parte da gaseificação da
biomassa (bagaço de cana) em leito fluidizado
borbulhante opera a pressão no entorno da
atmosférica. O gás produzido sofre combustão
completa em um leito fluidizado operando com material
inerte particulado. Tal material seria transferido para um
segundo leito fluidizado no qual trocaria calor com
corrente pressurizada de ar pressurizado. Essa
corrente de ar a alta temperatura e pressão é, então,
injetada em uma turbina para geração de potência. O
presente trabalho estuda a otimização do ciclo
utilizando como ferramenta um software de simulações
termodinâmicas, IPES (Industrial Process and
Equipment Simulator). As variáveis avaliadas são
principalmente os fluxos de massa e pressão nos
equipamentos que formam o ciclo.
Terméletrica - Geração de potência - Bagaço de cana

T1094

DETERMINAÇÃO DE ESFORÇOS DINÂMICOS EM
MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA DO TIPO V
Guilherme Ribeiro da Costa Gabarra (Bolsista
FAPESP) e Prof. Dr. Marco Lucio Bittencourt
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica FEM, UNICAMP
A determinação dos esforços dinâmicos no mecanismo
pistão-biela-manivela oriundos da combustão da
mistura ar-combustível é o ponto de partida no projeto
de componentes de motores. A indústria automotiva
tem empregado uma modelagem pseudo-dinâmica para
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a obtenção dos esforços dinâmicos ao longo de um
ciclo da curva de pressão do motor. Essa modelagem
emprega a decomposição da força de inércia em
parcelas alternativa e de rotação. Historicamente, essa
abordagem foi utilizada, pois no passado a
determinação dos momentos de inércia da biela, pistão
e virabrequim era difícil devido a complexidade de suas
geometrias. Com a disponibilidade de softwares de
desenho tridimensionais, o cálculo das propriedades
geométricas dos componentes tornou-se trivial. Isso
permite o uso de modelos baseados em Dinâmica de
Corpos Rígidos, os quais são mais consistentes e
corretos que os modelos tradicionais empregados.
Nesse trabalho, desenvolveu-se um modelo dinâmico
para motores do tipo V de seis cilindros, o qual foi
implementado no programa Matlab no software
Cranklab desenvolvido na FEM/UNICAMP. Resultados
foram obtidos para alguns casos de motores de seis
cilindros do tipo V.
Motores de combustão - Dinâmica - Virabrequim

T1095

DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO PARA A
FABRICAÇÃO
DE
PASTAS
METÁLICAS
TIXOTRÓPICAS
ULTRA-FINAS
PARA
A
CONFORMAÇÃO SEMI-SÓLIDA
Rafael Buosi Bassan (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Maria Helena Robert (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
A tixoconformação é a conformação de ligas metálicas
a partir de pastas constituídas por uma suspensão de
sólido globular em líquido. Esta constituição permite o
forjamento de ligas metálicas, com uso de reduzida
energia. A tixoconformação também pode ser aplicada
para a fabricação de materiais metálicos celulares de
poros interconectados ou esponjas, pela infiltração de
pré-formas porosas por ligas metálicas no estado semisólido, através de tixoforjamento. Neste trabalho é
investigado um novo método para a produção de
pastas tixotrópicas de ligas metálicas, buscando a
obtenção de pastas de alta fluidez e capacidade de
infiltração em pré-formas com reduzida porosidade,
para a fabricação de esponjas metálicas de fina
distribuição de vazios. O processo é baseado no
incentivo à nucleação intensa em metal líquido (liga AA
2011) com baixo superaquecimento, promovida por
resfriamento localizado do banho provocado pela
inserção em seu interior de agente resfriador (barras de
grafite e barras de cobre). São estudados os efeitos de
parâmetros do processo na estrutura da pasta obtida.
Os parâmetros analisados são: temperatura do líquido
quando da imersão do agente resfriador, tempo de
imersão da barra e o material da barra.
Tixoconformação - Pastas metálicas - Ligas metálicas
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DESENVOLVIMENTO
DE
PROCESSO
DE
FABRICAÇÃO DE MATERIAIS COMPÓSITOS DE
BAIXA DENSIDADE DO TIPO MATRIZ METÁLICA /
ARGILA EXPANDIDA
Raul Pimentel Maia (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Maria Helena Robert (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
O objetivo do projeto consiste no desenvolvimento de
processo de fabricação de um material compósito de
matriz metálica, liga de alumínio, contendo em seu
interior esferas porosas de argila expandida, cinasita. A
produção desse material compósito é realizada por
técnica de tixoconformação, pela infiltração de liga
AA2011 (Al - 5,0% Cu) no estado semi-sólido em préformas de esferas de argila expandida através da
aplicação de pressão. São estudados os parâmetros
que influenciam o processo: fração sólido-líquido da liga
infiltrada, fração relativa
metal/reforço, pressão
aplicada e a velocidade de aplicação da mesma. As
temperaturas de infiltração foram definidas no interior
da zona solidus - liquidus da liga, sendo estas
determinadas por análise térmica e uso de diagramas
de fases da literatura. A argila expandida utilizada,
cinasita, é um agregado leve que se apresenta em
forma quase esférica (arredondada) de cerâmica, sua
estrutura interna é formada por uma espuma cerâmica
com micro poros e com uma casca rígida e resistente.
Desse material inédito desenvolvido são caracterizadas
a densidade e a condutividade térmica.
Materiais compósitos - Espumas metálicas - Tixoforjamento

T1097

CARACTERIZAÇÃO DE ESPONJAS DA LIGA A2011
OBTIDAS POR TIXOFORJAMENTO
Renato Fernandes Volf (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Maria Helena Robert (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
No ramo da tecnologia de novos materiais e processos
de fabricação, tem chamado a atenção nos últimos
anos o desenvolvimento de materiais celulares, em
particular ligas de alumínio porosas tipo esponjas e
espumas. Estes materiais apresentam interessante
combinação de propriedades para aplicação em
engenharia: reduzido peso específico, rigidez, grande
capacidade de absorção de energia, capacidade de
isolamento térmico e acústico. Este projeto tem como
objetivo a produção e caracterização metalúrgica e de
propriedades acústicas de esponjas da liga AA2011 (Al5%Cu) produzidas por tixoforjamento, isto é, infiltração
da liga no estado semi-sólido tixotrópico, em camadas
de partículas de NaCl. Neste processo, após infiltração
e total solidificação da liga, as partículas do agente
bloqueador são removidas por dissolução, resultando
em material poroso com vazios interconectados.

Amostras com diferentes densidades e arquitetura de
poros (dimensões, distribuição, interconexão de vazios
e espessura de paredes de células) foram produzidas e
ensaiadas para determinação da capacidade de
absorção acústica. Foram buscadas relações entre as
características morfológicas das esponjas e suas
propriedades de absorção acústica.
Esponjas metálicas - Materiais celulares - Espumas metálicas

T1098

DETERMINAÇÃO DA VISCOSIDADE DE UM ÓLEO
PESADO BRASILEIRO COM ADIÇÃO DE ANTIESPUMANTE
Victor de Souza Rios (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Osvair Vidal Trevisan (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Óleo espumoso é o termo originado das observações
de amostras de óleo com aspecto espumoso nas
cabeças de poços em reservatórios de óleos pesados
canadenses. O óleo que apresenta este aspecto pode
permanecer por horas e até dias com o aspecto
espumoso nos tanques de armazenamento. Devido ao
fato de, atualmente, a maior parte das reservas do
mundo ser de óleo pesado torna-se extremamente
interessante o estudo e pesquisa acerca desses
reservatórios. A determinação da viscosidade de um
óleo em reservatório é importante, pois juntamente com
o estudo e entendimento de outras propriedades e
técnicas, pode-se otimizar a produtividade do óleo.
Neste projeto será medida a viscosidade de um óleo
espumoso brasileiro com viscosímetro eletromagnético,
analisando a variação da mesma com o tempo em duas
situações de pressão constante distintas, uma próxima
ao ponto de bolha e outra inferior. Será, tembém,
investigado o comportamento da viscosidade do
mesmo óleo, nas mesmas condições de pressão, com
a adição de um anti-espumante e, por fim, compararse-á os resultados obtidos nas duas situações, com
intuito de investigar a influência da “espuma” no valor
da viscosidade obtida para uma mesma amostra.
Óleo espumoso - Viscosidade - Anti-espumante

T1099

DESENVOLVIMENTO
DE
CONCEITOS
E
LITERATURA EM ENGENHARIA VOLTADA À
MANUFATURA
Christiano Alves da Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Oswaldo Luiz Agostinho (Orientador),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
A indústria sempre necessitou de Processos de
Fabricação para sobreviver. Com o passar dos anos
esses processos foram ganhando em complexidade e
importância, destacando o papel da Engenharia de
Fabricação no sistema. Porém para se entender este
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tipo de Engenharia é necessário um estudo amplo
desta área e das áreas adjacentes a ela, portanto é
necessário que se tenha uma visão holística de toda a
Manufatura. Neste trabalho é feito um estudo amplo
sobre Manufatura e, sobretudo, Engenharia de
Fabricação. Há um destaque para a criação e definição
de roteiros de fabricação a partir de cartas de
tolerância. O objetivo deste projeto é discutir conceitos,
elaborar e atualizar literaturas sobre os itens citados
acima.
Esta
literatura
poderá
ser
utilizada
posteriormente em apostilas e/ou livros. Já foram
disponibilizados e melhorados vários textos que, em
breve, devem estar ao alcance de alunos da graduação
ou em livros. A reformulação de uma apostila de
Processos de Fabricação está entre estes textos. A
metodologia aplicada, por meio de desenvolvimento de
literatura, contribui para o aprendizado do autor e
também para o aprendizado dos leitores, promovendo a
difusão de informações.
Manufatura - Fabricação - Gerenciamento

T1100

SIMULAÇÕES
DE NAVEGAÇÃO
DE ROBÔ
AUTÔNOMO EM AMBIENTE BIDIMENSIONAL
Victor Brandão Bini (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Paulo Roberto Gardel Kurka (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
A tecnologia robótica é indispensável na automação de
diversos processos, sejam eles industriais, ou
domésticos. Este projeto diz respeito à simulação da
locomoção de um robô de forma autônoma, utilizando
métodos de posicionamento por odometria e visão
computacional, desenvolvendo uma metodologia e
tecnologia de navegação nessa área.
Simulação - Visão computacional - Odometria

T1101

SIMULAÇÕES
PARA
INTEGRAÇÃO
DE
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE ROBÔS
AUTÔNOMOS BASEADOS EM VISÃO
Vinicius de Souza Rios (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Paulo Roberto Gardel Kurka (Orientador),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
A utilização de robôs inteligentes para as mais variadas
atividades
(montadoras,
pesquisas,
atividades
perigosas e até mesmo domesticas) gerou a
necessidade de se obter uma maior autonomia para os
mesmos, dispensando, assim, a constante presença do
homem para controlá-los. Neste projeto simulam-se
dados provenientes de um ambiente previamente
estabelecido, para se acoplar a visão a um robô, que
junto com informações de odometria, garante a sua
autonomia de deslocamento em um ambiente com
obstáculos. Para isso, porém, torna-se necessário a
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realização de simulações com software adequado para
analise de objetos no espaço, para prever como os
mesmos serão vistos pelas câmeras do robô e então
ser aplicado um algoritmo de correlação e cálculo de
rotação e translação das imagens obtidas.
Simulação de imagens - Visão computacional - Reconstrução 3D

T1102

FORMAÇÃO E REVERSÃO DA MARTENSITA EM
LIGAS FERRO-CROMO-NÍQUEL
Gabriela Lujan Brollo (Bolsista IC CNPq) e Prof. Dr.
Paulo Roberto Mei (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Os aços inoxidáveis austeníticos e as ligas à base de
níquel representam uma parcela importante das ligas
usadas, principalmente, nas indústrias aeronáutica,
química, naval, alimentícia e biomecânica, possuindo
boas propriedades mecânicas aliadas à elevada
resistência à corrosão. Quando submetidas à
deformação a frio, essas ligas apresentam uma fase de
não equilíbrio denominada martensita induzida por
deformação (ferromagnética), cuja formação promove
aumento da resistência mecânica desses materiais,
possibilitando sua ampla gama de aplicações. Com
aquecimento a partir da temperatura ambiente, a fase
martensítica dá lugar à estrutura austenítica (não
magnética), havendo a transição magnética (reversão
martensítica), que ocorre na temperatura Curie do
material. Com o intuito de analisar a influência do teor
de níquel sobre a temperatura Curie de ligas
inoxidáveis austeníticas, foram estudadas sete ligas
com 18% de cromo em peso e teores de níquel
variando de 0 a 60 % em peso, antes e após
deformação por laminação a frio (80% de redução em
altura) e após aquecimento do material deformado (até
a temperatura de transição). Foram analisados o
momento magnético das ligas, através de VSM
(Vibrating Sample Magnetometer), e as alterações
estruturais
provocadas
pela
deformação
e
aquecimento, através de microscopia óptica e difração
de raios-X. O aumento do teor de níquel causou a
progressiva diminuição da temperatura Curie desses
materiais.
Aços inoxidáveis - Martensita - Temperatura curie

T1103

UMA
IMPLEMENTAÇÃO
DO
MÉTODO
DE
ELEMENTOS FINITOS SEM MATRIZ GLOBAL
APLICADA
À
ANÁLISE
DE
PROBLEMAS
DINÂMICOS DE INTERAÇÃO FLUIDO-ESTRUTURA
Marco Antonio dos Santos Fernandes (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Renato Pavanello (Orientador),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
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O Método dos Elementos Finitos é uma técnica de
aproximação usada na resolução de problemas de valor
de contorno, envolvendo equações diferenciais parciais
e ordinárias. O método tem aplicação em áreas como a
mecânica estrutural e a mecânica dos fluidos. No
presente trabalho foi implementada uma versão do
método dos elementos finitos que não necessita da
montagem da matriz global para a resolução do sistema
linear. Desta forma, o problema é resolvido por um
processo iterativo, elemento por elemento, lançando
mão de pré condicionadores. Para o caso de matrizes
simétricas, onde uma das aplicações é a análise
estática e dinâmica de estruturas, utiliza-se método do
Gradiente Conjugado Pré Condicionado. Já para o caso
de matrizes não simétricas, que resultam de problemas
de iteração fluido estrutura, por exemplo, este algoritmo
não é aplicável, então utiliza-se o Gradiente Bi
Conjugado. Em ambos os casos utiliza-se o pré
condicionador de Jacobi, devido a sua facilidade de
implementação e baixo custo computacional. Desta
forma, os resultados do método elemento por elemento
foram comparados com soluções obtidas pelo método
direto e método iterativo com montagem de matriz
global nos quesitos eficiência, precisão e velocidade.
Elementos finitos - Gradientes conjugados - Interação fluido-estrutura

T1104

EFEITO DA ADIÇÃO DE ELEMENTOS BETAESTABILIZADORES NA MICROESTRUTURA E
PROPRIEDADES DE LIGAS TI-NB-SN
Flávia Salhab Brogliato (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Rubens Caram Junior (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Evidências arqueológicas revelam que há séculos
alguns povos da antiguidade já empregavam ouro e
outros materiais para repor dentes e, eventualmente, na
tentativa de restaurar tecido ósseo. Atualmente, dentre
os biomateriais mais utilizados na medicina e em
particular, em ortopedia, estão o titânio e suas ligas.
Esse destaque se deve às principais características
desse metal, que incluem alta resistência mecânica
específica, excelente biocompatibilidade, elevada
resistência à corrosão e baixo módulo de elasticidade, o
que é benéfico para os tecidos ósseos próximos ao
implante
estudo.
Este
trabalho
trata
do
desenvolvimento de ligas de titânio tipo beta contendo
Nb e Sn para aplicações biomédicas. As ligas foram
obtidas por fusão a arco, conformadas plasticamente,
tratadas termicamente e caracterizadas por microscopia
óptica e eletrônica de varredura e por ensaios que
permitiram determinar suas propriedades mecânicas.
Os resultados obtidos permitiram estabelecer o efeito
da adição dos elementos Nb e Sn na estabilidade de
fases e suas conseqüências nas propriedades do
material. Concluiu-se que adições de Nb e Sn em níveis
controlados permitem obter valores de resistência

mecânica proximos a 700 MPa e módulo de
elasticidade próximo a 70 MPa. Tais valores podem ser
considerados ideais quando o objetivo é a fabricação
de hastes femorais.
Transformações de fase - Microestrutura - Propriedades mecânicas

T1105

MICROESTRUTURA E PROPRIEDADES DE LIGAS
TI-CU
Juliana Yumi Mano (Bolsista IC CNPq) e Prof. Dr.
Rubens Caram Junior (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
As ligas de titânio podem ser aplicadas em diversos
setores industriais, tais como nas indústrias petrolífera,
química,
aeroespacial,
automobilística
e
de
biomateriais. Tal leque de aplicações se deve
principalmente a elevada resistência mecânica
específica, ao baixo peso e a alta resistência à
corrosão. As propriedades mecânicas do titânio puro
podem ser otimizadas a partir da adição de elementos
liga, seguida de tratamentos térmicos de solubilização e
envelhecimento. O presente trabalho tratou do estudo
de estabilidade e metaestabilidade de fase em ligas do
sistema Ti-Cu. O estudo foi desenvolvido pelas
seguintes análises: (a) efeito de variáveis de tratamento
térmico (tempo e temperatura) na precipitação de fases
e (b) avaliação do comportamento mecânico das ligas
tratadas termicamente. Tal trabalho foi desenvolvido a
partir da preparação de ligas Ti-Cu em forno a arco sob
atmosfera
controlada,
tratamento
térmico
de
homogeneização, deformação plástica das amostras,
tratamentos térmicos sob diferentes condições e
caracterização utilizando-se microscopia óptica e
eletrônica de varredura e difração de raios-X. As
propriedades mecânicas das ligas foram avaliadas por
meio de ensaios de dureza e de medidas de módulo de
elasticidade por meio de técnicas acústicas. Os
resultados obtidos indicam que a resistência mecânica
de ligas Ti-Cu podem ser significativamente
aumentadas por meio da adição de Cu e dos
tratamentos térmicos aplicados.
Ligas de titânio - Propriedades mecânicas - Diagramas ee fase

Faculdade de Engenharia Química
T1106

APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS
COMO CONTROLADOR PARA O PROCESSO DE
RECUPERAÇÃO DE BROMELINA
Rodrigo Prado de Paiva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Ana Maria Frattini Fileti (Orientadora), Faculdade
de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP

361

Projetos da Área Tecnológica
Bromelina é um conjunto de enzimas proteolíticas
encontrado no abacaxi. Para sua purificação e
recuperação, uma das técnicas utilizadas é o uso de
etanol como agente precipitante. No entanto, o controle
da temperatura do processo é fator relevante na
atividade final da enzima. Desse modo o uso de um
modelo de controle que se adapte às não linearidades
da operação é indispensável. Para esse estudo,
baseou-se nas redes neurais artificiais, que são
modelos
matemáticos
com
capacidade
de
aprendizagem e de generalização e que podem
predizer uma saída a partir de determinadas entradas.
O objetivo deste estudo foi desenvolver um modelo
neural para o controle de temperatura em um tanque
encamisado de precipitação de bromelina, através da
manipulação de propilenoglicol( fluido refrigerante).
Foram realizados ensaios em malha aberta para a
construção do banco de dados. Através do MATLAB,
definiram-se diferentes modelos neurais, contendo
estes, uma camada de entrada, uma camada
intermediaria e uma de saída, sendo as variáveis de
entrada do processo a temperatura do álcool,
temperatura da solução dentro do reator, temperatura
do propilenoglicol de entrada e saída, e nível do
tanque.. Pode-se notar que as quantidades de variáveis
de entrada influenciaram na saída de rotação da bomba
de propilenoglicol de maneira positiva em certos
modelos. De modo geral, os modelos criados tiveram
uma predição eficiente em relação à variável
manipulada nos testes realizados.
Redes neurais - Controle de processos - Inteligência artificial

T1107

SIMULAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ETANOL VIA
CALDO E BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR:
AVALIAÇÃO DE DIFERENTES PROCESSOS PARA
OBTENÇÃO DE ALCOOL ANIDRO
Rafaella Fonseca Fatureto (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Caliane Bastos Borba Costa (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
A produção de etanol como alternativa aos
combustíveis fósseis apresenta crescente interesse
mundial por atenderem aos interesses ambientais e
econômicos atuais. Quando adicionado à gasolina, o
etanol contribui para diminuição das emissões de CO2
para atmosfera. A obtenção de um álcool que atenda às
especificações
necessárias
está
diretamente
relacionada a uma etapa de destilação eficaz. Neste
trabalho, é considerada a produção de etanol a partir da
cana-de-açúcar visando inicialmente a análise da
destilação convencional, antecedente à desidratação,
que tem como produto o álcool etílico hidratado
carburante. Através de simulações no software ASPEN,
estudou-se a variação dos parâmetros que influenciam
no processo de separação e resultam num produto final
de maior qualidade, considerando sempre a viabilidade
362

do processo. A desidratação para obtenção do álcool
etílico anidro carburante estudada é uma destilação
extrativa com monoetilenoglicol (MEG), cuja eficiência é
compara com a destilação azeotrópica com cicloexano,
sendo essas as técnicas mais empregadas nas Usinas
brasileiras.
Simulação - Bioetanol - Análises estratégicas operacionais

T1108

SEPARAÇÃO DO ÁCIDO HIALURÔNICO POR
CROMATOGRAFIA DE PERMEAÇÃO EM GEL
Renata Pinto da Silva Matos (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Cesar Costapinto Santana (Orientador),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
O ácido hialurônico (AH) é um polissacarídeo de alta
massa molecular composto por unidades repetitivas
dos dissacarídeos ácido D-glicurônico e N-acetil-Dglicosamina, com cerca de 200 a 20.000 dissacarídeos
por cadeia. Ele pode ser produzido por fermentação
utilizando bactérias do tipo Streptococcus e é aplicado
na área médica e cosmética. Dependendo da sua
aplicação, tamanhos específicos de AH devem ser
utilizados. A separação de suas moléculas por tamanho
pode ser feita por um processo conhecido como
cromatografia de permeação em gel, que é baseada na
diferença de volumes hidrodinâmicos e nela uma
coluna preenchida com um gel com propriedades
específicas é responsável pela separação. O objetivo
deste trabalho foi analisar as melhores condições de
separação por tamanho do AH obtido por fermentação
do bagaço do caju, utilizando os géis Sephacryl S-300
HR e a Sepharose CL-4B e colunas analíticas
preenchidas com os mesmos em dois tamanhos
diferentes. Após as corridas experimentais as amostras
foram analisadas em um sistema de cromatografia
líquida (HPLC) e os resultados demonstraram que o gel
Sephacryl S-300 HR é mais eficiente na separação por
tamanho do AH. Com o uso de géis de exclusão
molecular é possível obter AH de alta massa molecular
praticamente livre de contaminantes protéicos.
Ácido hialurônico - Cromatografia - Permeação em gel

T1109

SIMULAÇÃO MOLECULAR DA ADSORÇÃO DE
MOLÉCULAS
POLISSEGMENTADAS
HETERONUCLEARES EM SUPERFÍCIES SÓLIDAS
HOMOGÊNEAS
Renato Akira Okita (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Charlles Rubber de Almeida Abreu (Orientador),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
A adsorção é um fenômeno que tem se destacado
como alvo de pesquisas nas últimas décadas, devido à
possibilidade de sua utilização em processos químicos
industriais. Este trabalho tem como objetivo o estudo da
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adsorção de dímeros e trímeros heteronucleares com
diferentes energias de interação em superfície sólida
homogênea. Para isto é utilizado à simulação molecular
como
ferramenta,
procurando
condições
termodinâmicas onde ocorram transições de fase de
segunda ordem. Estas são identificadas através de
gráficos de isoterma onde a transição de fase ocorre
com mudança repentina na inclinação ou ponto de
inflexão na isoterma. Na simulação, é utilizado o
método de Monte Carlo Grande Canônico, que é um
método estatístico de uso exaustivo de números
aleatórios em seu cálculo. Utiliza-se o algoritmo de
Metropolis, que se baseia em três movimentos básicos:
locomoção, inserção e remoção de uma molécula. No
caso de trímeros a identificação das transições de fase
é realizada visualmente, através de snapshots, com um
software implementado em MATLAB. As imagens
auxiliam na verificação de alinhamentos das moléculas
e conseqüentemente de possíveis transições de fase
de segunda ordem. Neste trabalho são consideradas
apenas substâncias puras além de segmentos
genéricos denominados de tipo A e B.
Adsorção - Monte Carlo - Equilíbrio

T1110

EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UMA ENZIMA
PROTEOLÍTICA
DO
CURAUÁ
(ANANAS
ERECTIFOLIUS)
Ivan Fabian Arcuri (Bolsista IC CNPq), Moacir Jorge
Elias e Prof. Dr. Elias Basile Tambourgi (Orientador),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
O curauá (Ananas erectifolius) é uma planta fibrosa
encontrada no Norte e Centro-oeste do Brasil, uma
bromeliácea de características físico-químicas que lhe
conferem grande potencial de utilização na indústria
automobilística, como fonte de fibras. Como toda planta
da família Bromeliaceae contém níveis significativos da
enzima bromelina, de alto valor comercial e com ampla
aplicação também na indústria farmacêutica, alimentícia
e cosmética. Neste trabalho, variou-se o pH de 4,5 a
9,5 e a temperatura de 5 a 50º do resíduo do curauá
(ananas
erectifolius),
medindo-se
a
atividade
enzimática para cada um dos ensaios pelo método de
Biureto, determinando-se a temperatura e pH ótimos de
sua utilização, com o objetivo de otimizar as condições
de uso do resíduo para posterior purificação. Foram
utilizadas as duas variedades comercialmente
encontradas (branca e roxa).Os resultados mostraram
que o curauá possui enzimas com atividade proteolítica,
sendo o pH ótimo 8,5 para as duas variedades e
temperaturas ótimas de 30ºC para a espécie branca e
10, 20 e 35ºC. As folhas do curauá foram coletadas no
campo, na fazenda experimental – São Manoel,
Botucatu-SP. Chegando ao laboratório foram lavadas
com água destilada, secas em papel toalha e

armazenadas em sacos plásticos, sob refrigeração, até
a utilização da mesma.
Bromelina - Biotecnologia - Processos de separação
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A DEGRADAÇÃO FOTOCATALÍTICA DO FENOL EM
PRESENÇA DE ZNO
Caio Oliveira Biondi (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Elizabete Jordão (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Os mais recentes e mais promissores processos de
descontaminação ambiental estudados são os
chamados “Processos Oxidativos Avançados” (POA).
Os POA, cujo princípio consiste em gerar radicais livres
hidroxila (·OH), agentes altamente oxidantes, a partir de
reações fotocatalisadas ou quimicamente catalisadas,
se dividem em sistemas homogêneos e heterogêneos,
onde os radicais hidroxila são gerados com ou sem
irradiação ultravioleta. A pesquisa desenvolvida neste
trabalho envolve a degradação do fenol através dos
POA, utilizando o óxido de zinco (ZnO) como
catalisador. O material semicondutor (ZnO), foi
caracterizado por técnicas como difração em raios-x,
microscopia eletrônica de varredura e medida de área
superficial. A reação foi conduzida em um reator
fotocatalítico, empregando-se como catalisador, ZnO e
um sistema de luz constituído por uma lâmpada de
vapor de mercúrio de 250w. Os ensaios cinéticos foram
realizados em presença do catalisador suspenso numa
solução aquosa contendo o fenol em uma ampla faixa
de concentrações. Os resultados foram avaliados a
partir de amostras coletadas em diferentes tempos de
reação, analisadas por cromatografia gasosa e
comparados com resultados obtidos com técnicas de
fotólise e adsorção.
Fotocatálise - Óxido de zinco - Fenol

T1112

DESENVOLVIMENTO
DE
UM
SISTEMA
DE
CONTROLE EM UMA PLANTA QUÍMICA DIDÁTICA,
COM SUPERVISÃO EM TEMPO REAL
Guilherme Nardin Prado (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Flávio Vasconcelos da Silva (Orientador),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Nos últimos anos tem se observado a necessidade de
uma maior interação entre o ensino de Engenharia
Química e técnicas industriais de controle e a
automação de processos. Este projeto teve por objetivo
o desenvolvimento de um sistema de automação
baseado na implementação, configuração e sintonia de
controladores aplicados em uma planta química
didática, montada no laboratório de graduação da
Faculdade de Engenharia Química/UNICAMP. Também
foi desenvolvido um sistema supervisório, das
363
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condições do processo e das variáveis importantes
para a manutenção das condições de operação do
protótipo. O sistema de controle proposto teve como
objetivo principal proporcionar ao protótipo versatilidade
de aplicações e flexibilidade de implementações de
diferentes estratégias. O desenvolvimento da
metodologia proposta baseou-se na criação do
modelamento matemático do processo real (Reator
Químico do Protótipo Experimental). Os dados obtidos
foram manipulados e feitas as verificações das curvas
de resposta após aplicação de um distúrbio. Os
parâmetros necessários aos controladores PID foram
determinados
e
implementados
ao
modelo
desenvolvido no simulador.
Sistemas supervisórios - CLP - Controladores

T1113

ESTUDO DA REA\CAO\ DE ESTERIFICAÇÃO DE
AÇÚCARES E ÁCIDO ACRÍLICO NOS POROS DE
MCM-41 BÁSICAS
Bruno Capello Sousa Sangiani Moraes (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Gustavo Paim Valença
(Orientador), Faculdade de Engenharia Química - FEQ,
UNICAMP
As reações de esterificação de açúcares são estudadas
por diferentes sínteses devido à importância de seus
produtos para as indústrias de cosméticos, alimentos e
farmacêuticas. O presente projeto tem como objetivo o
estudo da reação de síntese do acrilato de frutose
catalisada com uma zeólita, Al-MCM-41. A reação de
esterificação da frutose com ácido acrílico foi estudada
em meio orgânico A eficiência deste catalisador, que
segundo a bibliografia é altamente eficiente em trocas
iônicas e constituído de alta quantidade de sítios ácidos
também
foi
estudada
no
presente
projeto.
Experimentalmente, sintetizou-se Al-MCM-41 com uma
quantidade única de alumínio (Al/Si=1:15), e
posteriormente caracterizou-se este sólido pela área
superficial (método BET) e mediante difração de raio X
de baixo ângulo. A reação foi realizada sob refluxo em
um balão e alíquotas da mistura reacional foram
retiradas em intervalos de tempo em uma mesma
temperatura. Tais amostras foram analisadas por
cromatografia em fase líquida. De acordo com os
resultados obtidos e nas condições estudadas até o
momento, foi possível observar um diéster como
produto final da reação na presença da Al-MCM-41.
Ácido acrílico - MCM-41 - Esterificação

T1114

ESTUDO DA PREPARAÇÃO DE FERTILIZANTES
COM LIBERAÇÃO CONTROLADA
Rodolfo José Lobato Vilela (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Gustavo Paim Valença (Orientador),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
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Para atender o aumento da demanda mundial por
alimentos, gerou-se a necessidade de otimizar a
produção no campo, havendo uma corrida por parte da
industria de fertilizantes em tornar seus produtos mais
eficazes para alta produção. Teve-se então a idéia da
criação de um fertilizante com liberação controlada,
onde é produzido um catalisador denominado MCM–41,
escolhido pelo fato de ser um material poroso (peneira
molecular), e cujo volume de poro pode ser controlado
com a impregnação de bário em algumas
porcentagens. A produção desse catalisador se resume
em reagir NH4OH, quantidades de Al2(SO4)3 e
tetraetilortosilicato (TEOS, fonte de silício) junto com
H2O e com a adição de brometo de cetil-trimetil amônia
(CTMABr, agente direcionador). Após a fase de reação,
filtragem e secagem o produto é seguido de uma
calcinação específica para retirada de água e
impurezas. A fase de impregnação se resume em medir
o volume de poro e aplicar uma solução de nitrato de
bário com o volume encontrado e concentração
desejada, seguida novamente por uma secagem e uma
segunda calcinação diferente da primeira. Por ser uma
peneira molecular, podem ser adsorvidos a esse
material nitratos, fosfatos e potássio (constituintes da
maioria dos fertilizantes). Em seguida mede-se e tentase controlar a liberação desses nutrientes em meio
aquoso através da medição de pH e/ ou condutividade
elétrica tentando assim simular o que de fato ocorreria
no solo.
MCM-41 - Fertilizantes - Liberação controlada

T1115

PROPRIEDADES REOLÓGICAS DO PP
Auandro Ferreira de Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Prof. Dr. João Sinézio de Carvalho Campos
(Orientador), Faculdade de Engenharia Química - FEQ,
UNICAMP
Os polímeros são largamente empregados em diversas
aplicações científicas e tecnológicas. No entanto para
que se tenha um amplo aproveitamento nestas
aplicações, fundamentalmente deve-se conhecer as
propriedades reológicas do material. A reologia é a
ciência que estuda o comportamento relacionado à
fluidez de um material ao ser submetido a uma força.
No caso dos polímeros, estes caracterizados por serem
constituídos por longas cadeias hidrocarbonicas,
quando submetidos a uma força reagem de acordo com
seu peso molecular (PM), ou seja, quanto maior este
PM mais viscoso tende a ser. No caso do polipropileno
(PP), valores típicos de PM da ordem de 340000g/mol
com viscosidade de cisalhamento zero igual a
27000(Pa. s) á 180°C.Assim o conhecimento da
viscosidade vai determinar o comportamento do
material para determinado uso. A viscosidade pode ser
determinada pela técnica viscosimetria capilar. Neste
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sentido este trabalho enfoca algumas propriedades
reológicas de polímeros enfocando o Polipropileno
(PP).
Polipropileno - Reologia - Viscosidade

T1116

ESTUDO DE PROCESSOS DE PIRÓLISE
Wan San Jong (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. João
Sinézio de Carvalho Campos (Orientador), Faculdade
de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
O estudo de técnicas de pirólise é uma alternativa para
a obtenção de hidrocarbonetos e outros reatores e
principais produtos obtidos, bem como o entendimento
das técnicas de caracterização matérias-primas
passíveis de utilização nos processos de fabricação de
polímeros virgens. Pirólise é a clivagem térmica
realizada em completa ou parcial ausência de ar,
obtendo óleos e gases. É um dos mais efetivos
métodos para a preservação das fontes de petróleo e
do meio ambiente, pela diminuição do lixo não
degradável. Neste trabalho estuda-se a viabilidade
desta técnica em polímeros, a fim de obter diferentes
produtos, tais como monômeros e hidrocarbonetos, que
agreguem valor às matérias-primas. A partir do
levantamento bibliográfico, realiza-se um estudo de
diferentes tipos de processos ligados à pirólise de
polímeros, os tipos de dos produtos. Para a utilização
prática da teoria estudada foi desenvolvido um
planejamento experimental, o qual permite adequar
fatores como temperatura, tempo de residência e
catalisadores, os quais influenciam os produtos finais. A
análise dos produtos pode ser feita a partir de métodos
de caracterização como detectores de ionização de
chama (FID) e de condutividade térmica (TCD), e
também a por cromatografia gasosa, com cromatógrafo
acoplado a um espectrômetro de massa (GC/MS).
Pirólise - Polímeros - Processo

T1117

SIMULAÇÃO DA CARACTERÍSTICA DE UM LEITO
FLUIDIZADO
UTILIZANDO
O
SOFTWARE
EDEM/FLUENT-ANSYS QUE TRAZ UMA NOVA
METODOLOGIA PARA A INTERAÇÃO ENTRE AS
PARTÍCULAS
(MÉTODO
DOS
ELEMENTOS
DISCRETOS)
Daniel Portioli Sampaio (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. José Roberto Nunhez (Orientador), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
A alta competitividade do mercado industrial leva à
necessidade pela busca de projetos e soluções cada
vez mais eficientes, reduzindo ao máximo os custos e o
tempo de projeto. Para isso, técnicas numéricas cada
vez mais eficientes e validadas experimentalmente
possibilitam a investigação virtual de diversas

configurações de processos que permitem uma melhor
caracterização dos fenômenos envolvidos. Neste
sentido, o objetivo deste projeto é acoplar o método dos
volumes finitos e o método dos elementos discretos
com o uso das ferramentas comerciais de simulação
numérica de CFD (Fluent) e o software EDEM (Método
dos Elementos Discretos) através da modelagem do
escoamento de um leito fluidizado. Foi realizado o
treinamento para o uso de ambos os softwares, uma
pesquisa bibliográfica sobre os métodos numéricos
empregados e os fenômenos físicos envolvidos em
leitos fluidizados. As geometrias foram discretizadas, e
houve um estudo das malhas e das simulações para a
comprovação das curvas de queda de pressão e outras
variáveis para serem posteriormente comparadas com
os dados da literatura, além da obtenção de
propriedades físicas experimentalmente. Este trabalho
está sendo desenvolvido em conjunto com o projeto de
mestrado de Daniel Nasato, da firma ESSS,
representante dos softwares da ANSYS na América
Latina.
Método dos elementos discretos - Fluidodinâmica computacional Leito fluidizado

T1118

PROPOSIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE UM
NOVO
MÉTODO
SPLINE
DE
SIMPLES
FORMULAÇÃO
PARA
EVITAR
INFLEXÕES
INERENTES ÀS TÉCNICAS SPLINE
Ellen Cristina de Mello Lazarini (Bolsista FAPESP),
Gabriela Cantarelli Lopes e Prof. Dr. José Roberto
Nunhez (Orientador), Faculdade de Engenharia
Química - FEQ, UNICAMP
Os métodos spline de ajuste de curvas são utilizados
principalmente em situações onde o modelo
matemático não representa adequadamente o
fenômeno ou não se conhece um modelo que descreva
o comportamento dos pontos experimentais sendo
ajustados. Nesse trabalho foi desenvolvido um Novo
Método Spline que evita as inflexões observadas no
método spline cúbico (MSC) tradicional. O método
consiste no cálculo dos parâmetros das funções spline
a partir de uma formulação implícita na qual é feita a
minimização do comprimento global do somatório de
todas as funções spline cúbicas representando o
domínio. Esse novo método foi programado em Fortran
e foi comparado com os MSC e o Método Spline
Modificado (MSM) com e sem restrição na segunda
derivada. O Novo Método Spline obteve o menor
comprimento de curva em todas as situações, conforme
esperado e, mais importante, eliminou completamente,
ou diminuiu as inflexões quando comparado com o
MSC. Os resultados do novo método são muito
próximos do MSM com restrição na segunda derivada
para os gráficos de primeira e segunda derivada, o que
foi considerado excelente, visto que não foi necessária
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a imposição de nenhuma restrição, o que demonstra
uma excelente qualidade do ajuste. O método é inédito
e os autores estão preparando uma publicação em um
periódico indexado.
Ajuste de curvas - Método spline - Inflexões

T1119

DETERMINAÇÃO DA CURVA DE POTÊNCIA PARA
OS
REGIMES
LAMINAR,
TRANSIÇÃO
E
TURBULENTO COM O USO DE TÉCNICAS
EXPERIMENTAIS PARA O IMPELIDOR TIPO PÁS
RETAS INCLINADAS A 45º EM FUNÇÃO DE
ALGUNS PARÂMETROS GEOMÉTRICOS
Luís Henrique Saia Cereda (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. José Roberto Nunhez (Orientador), Faculdade
de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
O projeto de agitadores é dependente de relações
empíricas, e trabalhos como os compilados por
Rushton (1950), Nagata (1975), Edwards (1989) e
Tatterson (1991) são utilizados como principais
referências para a estimativa do consumo de energia
de sistemas agitados. A maioria dos dados
experimentais é antiga, visto que dados recentes são
mantidos por empresas que não desejam disponibilizálos. Este projeto de pesquisa tem por objetivo principal
a obtenção de dados experimentais das curvas de
potência para diversas configurações do impelidor tipo
pás retas inclinadas. Um esforço maior do projeto é
obter dados de consumo de potência nas regiões
laminar e de transição, onde existem poucas
informações na literatura. Os resultados obtidos no
regime turbulento são condizentes com dados
publicados na literatura e correlações empíricas
utilizadas em softwares comerciais.
Impelidor - Pás retas inclinadas - Tanque de mistura
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ANÁLISE TERMODINÂMICA DE UM SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO DE VAPOR
Natália Bonifácio Marteleto (Bolsista FAPESP) e Prof.
Dr. José Vicente Hallak D'angelo (Orientador),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Os sistemas de refrigeração são utilizados em diversas
indústrias químicas, daí a importância do conhecimento
desses sistemas para o engenheiro químico, que atua
nas fases de projeto, dimensionamento e avaliação do
desempenho termodinâmico, que envolve conceitos
baseados principalmente na Primeira e Segunda Leis
da Termodinâmica. A análise exergética combina essas
duas leis e é utilizada para determinar não somente a
magnitude, mas também a localização das maiores
perdas de qualidade de energia no processo. Nesse
trabalho foi analisado um sistema de refrigeração
experimental em escala piloto, de forma que os dados
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experimentais obtidos fossem simulados no simulador
comercial Hysys® v2.2. Uma vez validadas as
simulações, procedeu-se com a análise exergética, por
meio de uma planilha eletrônica, sugerindo mudanças
em algumas variáveis do processo, de modo a melhorar
o desempenho termodinâmico do sistema experimental.
Foram feitas modificações em algumas variáveis do
ciclo de refrigeração e os resultados mostraram que,
para tal sistema, a válvula de expansão é responsável
pela maior perda de exergia (em torno de 43%) sendo,
portanto, o principal componente a ser trabalhado para
reduzir as perdas do processo.
Refrigeração - Exergia - Simulação

T1121

FLUIDODINÂMICA DE BIOMASSA EM LEITOS
FLUIDIZADOS GASOSOS
Carolina Rezende Moreira de Oliveira (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Katia Tannous
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Química FEQ, UNICAMP
Os combustíveis fósseis suprirão as necessidades
energéticas por um curto período e a biomassa é uma
das alternativas para o abastecimento como forma de
energia limpa. Uma alternativa é a casca de arroz, pois
o Brasil é um dos maiores produtores do mundo. O
presente trabalho trata-se do estudo do comportamento
fluidodinâmico da casca de arroz com a adição de
partículas inertes homogêneas (areia). A instalação
experimental utiliza um compressor de ar, um leito
fluidizado cilíndrico de acrílico e um sistema de
aquisição de dados, para análise das flutuações de
pressão. Foram feitas análises físicas e químicas para
a determinação do diâmetro médio da partícula,
esfericidade, densidade absoluta, taxa de umidade e
decomposição. Diferentes proporções mássicas entre
os componentes foram utilizadas a fim de verificar a
homogeneidade
da
mistura.
Os
parâmetros
fluidodinâmicos analisados para a mistura binária
foram: velocidade inicial (Ufi), aparente (Ufa) e completa
de fluidização (Ufc), e a porosidade da mistura ( fa).
Além disso, observaram-se diferentes estados de
fluidização (segregação parcial e total, e completa). Os
resultados mostraram que Ufa, Ufc e fa aumentam
significativamente em função da relação fracional entre
os dois componentes, devido a presença constante de
leitos empistonados. Dados experimentais e da
literatura para Ufa foram comparados com correlações
empíricas disponíveis.
Casca de arroz - Fluidização - Mistura binária
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ESTUDO
FLUIDODINÂMICO
DE
LEITOS
FLUIDIZADOS CILÍNDRICO E CÔNICO CONTENDO
PARTÍCULAS HOMOGÊNEAS E HETEROGÊNEAS
Gabriel Luiz Morellato Trazzi (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Katia Tannous (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Atualmente, os leitos fluidizados são muito utilizados
para a secagem de materiais como polímeros,
fármacos e fertilizantes. Com relação aos fármacos, a
homogeneidade do grânulo é fundamental para a
qualidade final do produto. Este trabalho tem por
objetivo o estudo fluidodinâmico de uma mistura binária
de sólidos em leitos fluidizados gasosos, cujos
componentes
apresentam
propriedades
físicas
semelhantes a de um fármaco. Experimentos foram
realizados em colunas de acrílico acopladas por:
soprador radial, trocador de calor, rotâmetros
medidores de pressão, temperatura e umidade. Os
materiais escolhidos foram PVC e celulose
microcristalina. Para a análise das velocidades de
escoamento (resposta), inicial, aparente, segregação e
completa de fluidização, foi feito um planejamento
fatorial, 23, baseado em técnicas estatísticas. Os fatores
escolhidos foram: geometria do leito (cilíndrica ou
cônica), razão de fração mássica entre PVC/celulose
(4% e 8%) e fração de área livre do distribuidor (1,34%
e 5,89%). Pôde-se verificar que o fator que mais
influencia nas respostas é a fração mássica entre os
materiais. Os resultados da velocidade aparente de
fluidização foram comparados com dados e equações
da literatura, obtendo erros satisfatórios.
Fluidização - Planejamento experimental - Mistura binária
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APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS
EM AMBIENTE WEB SOBRE A TECNOLOGIA DA
FLUIDIZAÇÃO
Gustavo Henrique Rossini (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Katia Tannous (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
O uso de recursos computacionais tem aumentado
significativamente nos últimos anos, contribuindo para
uma melhoria da qualidade do ensino. As principais
ferramentas responsáveis são as animações gráficas e
simulações associadas a hipertextos explicativos aos
temas.
Este
trabalho
tem
por
objetivo
o
desenvolvimento de um ambiente educacional web
sobre a Tecnologia da Fluidização, que contempla
explicações teóricas, exemplos industriais, animações e
vídeos. Aqui estaremos apresentando animações
(flash) de alguns processos químicos e materiais
textuais (hipertexto). O ambiente virtual foi elaborado
em linguagem HTML, com aplicações de folhas de
estilo (css – cascading style sheets) para melhorar a
formatação do texto e recursos de javascript. O site

está hospedado em um servidor privado, devido à
necessidade de uma grande capacidade de
armazenamento virtual, estando disponível no endereço
http://www.fluidizacao.com.br. Para as animações foi
utilizados o software Flash MX Professional 2004 em
integração com a linguagem de programação para web
PHP. O resultado do trabalho pôde ser avaliado através
de análises estatísticas de acesso e por enquete, sendo
armazenados em um banco de dados online para
posterior aprimoramentos.
Ferramentas tecnológicas - Ambiente web - Tecnologia da fluidização
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SIMULAÇÃO E AJUSTE DE PARÂMETROS DA
POLIMERIZAÇÃO VIA RADICAL LIVRE EM
EMULSÃO
Bruno Rios Calvo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Liliane Maria Ferrareso Lona (Orientadora), Faculdade
de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
A polimerização via radical livre é uma das mais
importantes técnicas para produção de polímeros. A
polimerização em emulsão é hoje uma técnica de
considerável importância para a produção comercial de
vários tipos de polímeros, devido às suas muitas
vantagens com relação a outros métodos de produção.
Nesse projeto de iniciação científica, estudou-se a
polimerização em emulsão via radical livre através da
utilização de um modelo matemático, considerando
como caso estudo o poliestireno. O modelo matemático
para este projeto foi desenvolvido tese de doutorado da
doutora Sheila Contant. Neste projeto de iniciação
científica, o modelo foi validado através da comparação
dos resultados de simulação com dados experimentais
de literatura. Para isso, o programa foi executado em
diversas condições operacionais diferentes e alguns
parâmetros do modelo foram ajustados. Propriedades
importantes do polímero foram investigadas, como por
exemplo,
os
pesos
moleculares
médios
e
polidispersidade.
Emulsão - Polimerização - Reator
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DRY-FILM
BIOCIDES
ON
PAINT
FILM
PRESERVATION USING NEURAL NETWORKS
Cassio Martins de Lazari (Bolsista IC CNPq), Sheila
Contanta, Giovanni Caritá Júnior e Profa. Dra. Liliane
Maria Ferrareso Lona (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Os biocidas têm uma importância fundamental na
preservação de uma grande variedade de produtos
sucetíveis a proliferação de microorganismos exemplo
disso as tintas, materiais que podem sofrer deterioração
microbiológica tanto quando estocadas (ainda dentro
das latas) quanto após aplicadas em uma superfície.
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Graças ao vasto campo de aplicação de tintas nas mais
diversas construções, a competição comercial trás
incentivos para a produção de pesquisa de biocidas de
largo espectro de ação de baixa toxidade e baixo custo.
Uma possibilidade para alcançar esse objetivo, é
investir em novas combinações dos biocidas já
existentes uma vez que a criação de novas moléculas
de biocidas seja cara e dispendiosa em relação ao
tempo. Ao investir em novas combinações, os
produtores também estão em busca de seus
comportamentos sinergéticos. Neste trabalho, foram
usadas redes neurais artificiais para a predição do nível
de crescimento dos fungos em superfícies pintadas
com tintas a base de água com uma formulação biocida
contendo diferentes concentrações de dez tipos de
agentes químicos comerciais experimentais. Redes
neurais artificiais são ferramentas computacionais que
possuem a habilidade de aprender o comportamento de
um processo e o relacionamento entre os tipos de
variáveis sem nenhum modelo fenomenológico de
sistema. Dentro do campo das tintas, no entanto, não
há o devido interesse para utilização de redes neurais e
apenas alguns artigos são encontrados na literatura
envolvendo redes neurais e tinta. Um exemplo deste é
a modelagem e otimização do recipiente para uma
camada de tinta. Neste trabalho os autores aplicaram
com sucesso uma rede neural relacionando condições
e quantidade de ingredientes (concentração do
componente polimérico, concentração do catalisador e
a temperatura usada para aquecer o produto) com seis
propriedades da camada de tinta (dureza, elasticidade,
aderência,
resistência
ao
metil-isobutil-cetona,
resistência a impacto e resistência de contra-impacto).
Neste trabalho foram usados redes neurais para
estudar o efeito dos biocidas de filme seco na
preservação do filme de tinta. O aprendizado
supervisionado foi utilizado na rede. Esse paradigma
utiliza pares de vetores (entrada e saída padrão) neste
processo interno no intuito de minimizar as diferenças
entre a saída da rede e a saída desejada.
Paint film - Biocide - Neural networks
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SIMULAÇÃO E AJUSTE DE PARÂMETROS DA
POLIMERIZAÇÃO RADICALAR VIVA EM MASSA
Raquel Saito Néris (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Liliane Maria Ferrareso Lona (Orientadora), Faculdade
de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
A polimerização de radical controlada (PRC) tem sido
uma técnica muito utilizada na produção de polímeros
com micro estruturas altamente padronizadas. Neste
trabalho, a partir da variação de parâmetros no
programa, é possível verificar uma melhor eficiência na
reação de polimerização, obtendo polímeros com uma
estrutura macromolecular definida. A linguagem
utilizada foi o Fortran. A polimerização escolhida foi a
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NMRP, a qual é uma polimerização via radical livre
controlada que envolve a adição de um radical nitróxido
estável para capturar as cadeias em crescimento ou em
propagação. Além disso, a utilização da polimerização
de estireno com os iniciadores químicos BPO, AIBN e
TBEC também foram escolhidos para o estudo. Como
exemplo de análise do processo, diminuindo
concentrações do agente controlador, maiores valores
de pesos moleculares foram observados. Em outro
sentido, a taxa de polimerização diminui quando se
utiliza o fator de eficiência menor que uma unidade,
este sendo definido como uma fração do agente
controlador capaz de formar um radical nitróxido, por
isso foi utilizada a reação com fator de eficiência igual a
0,7, o qual obteve melhores resultados para a
polimerização do estireno.
Polimerização - Simulação - Reator
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PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE
NANOCOMPÓSITOS BIODEGRADÁVEIS
Daniel Elias de Melo Faleiros (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Lucia Helena Innocentini Mei (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Neste trabalho o efeito da adição de uma argila mineral
nanoparticulada e amido de arroz no polietileno de
baixa densidade foram analisados. Procurou-se avaliar
os efeitos e a viabilidade quanto à utilização dessas
cargas como agentes de biodegradação (amido) e
como agente de reforço (nanoargila) no desempenho
mecânico do polietileno de baixa densidade (PEBD).
Nanocompósitos híbridos PEBD / nanoargila / amido de
arroz - foram processados em uma extrusora dupla
rosca e estudados em diferentes concentrações. As
propriedades mecânicas de tração, morfológicas e
biodegradação foram avaliadas em função do teor de
amido de arroz e de nanoargila. Pretende-se com isso,
desenvolver uma blenda parcialmente biodegradável, a
partir do polietileno de baixa densidade, com
capacidade de substituir alguns plásticos convencionais
com propriedades mecânicas adequadas para
aplicação desse novo material na área de engenharia.
Nanocomposito - Polímero - Biodegradavel
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DESENVOLVIMENTO DE UM REATOR DE LEITO
FLUIDIZADO RECHEADO COM FLOCULANTE
NATURALIZAÇÃO BASE DE TANINO RETICULADO
COM FORMOL Ï- PARA TRATAMENTO DE
EFLUENTE DE CURTUME CONTENDO METAL
PESADO
Larissa
Martins
Soares
Benjamin
(Bolsista
SAE/UNICAMP), Sandra Gomes de Moraes e
Adenilson Cruz e Profa. Dra. Lucia Helena Innocentini

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
Mei (Orientadora), Faculdade de Engenharia Química FEQ, UNICAMP
Encontrar resíduos de metais pesados de efluente ou
de água de descarte da indústria de curtume em rios é
fato ainda comum, onde se observa a oxidação do Cr+3
para um estado mais tóxico. Este cromo, em
concentrações elevadas, contamina plantas, animais,
solos e águas. Estudos que levam à recuperação do
cromo para posterior utilização vêm ao encontro da
legislação ambiental, sendo portanto motivo de muitas
pesquisas para solucionar o problema. Assim, um
processo que permita a reutilização do cromo e do
próprio polímero serviria como incentivo para a indústria
de curtume investir nos tratamentos de efluentes destes
seguimentos. Neste contexto, o projeto trata da síntese
de resina reticulada a partir de tanino e formol e do
desenvolvimento e estudo de um reator de leito
fluidizado, recheado com este material, para tratamento
de efluente de curtume (que contém metal pesado). Um
dos problemas apresentados no desenvolvimento do
trabalho foi o intumescimento das partículas no leito,
quando em contato com a solução de estudo, o que
ocasionou a diminuição na permeabilidade do leito e,
consequentemente, uma velocidade de fluido baixa e a
não fluidização. Mesmo com a redução da massa de
resina no reator, não foi possível fluidizar o leito.
Procedeu-se, então, o estudo utilizando leito fixo,
obtendo-se ótimos resultados de adsorção de metal
pesado e cor do efluente estudado.
Cromo - Polímero em leito fluidizado - Tratamento de efluente
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DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE
HIDROGÉIS DE QUITOSANA RETICULADOS COM
FORMALDEÍDO, NA PRESENÇA E NA AUSÊNCIA
DE POLI(ÁLCOOL VINÍLICO)”
Mathews Cerqueira Salvador Marques (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Lucia Helena Innocentini
Mei (Orientadora), Faculdade de Engenharia Química FEQ, UNICAMP
Os hidrogéis são largamente utilizados pela indústria
farmacêutica, na liberação controlada de fármacos;
podem ser empregados no tratamento de água, na
absorção de metais, como: Fe, Cu , Cd, Hg, PB, Cr, Ni
(metais pesados) - Pu, U (radioativos). Apresentam
propriedades físicas similares aos tecidos humanos e
grande compatibilidade com o mesmo, porém, perdem
as propriedades mecânicas quando são intumescidos
(absorção de água). Assim, para eliminar tal limitação,
os hidrogéis podem ser modificados através da
formação de blendas, como a mistura: quitosana / PVA
ou por reticulação de suas cadeias com algum
componente que ofereça ao produto formado uma
maior elasticidade, como por exemplo, o formaldeído. O
projeto de pesquisa visa a síntese de hidrogéis à base

de quitosana na presença e ausência de Poli(Álcool
Vinílico), reticulados com formaldeído.Para análise das
membranas obtidas pode-se empregar os seguintes
métodos: FT-IR para análise da presença ou ausência
de grupos químicos; difração de raio-X e MEV para se
observar a morfologia das membranas obtidas, além de
medir o grau de intumescimento de cada hidrogel
formado.
Hidrogéis - Biodegradáveis - Polimeros
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IDENTIFICAÇÃO DE ZONAS DE INTERAÇÃO GÁSSÓLIDO EM UMA SEÇÃO DE UM REATOR DOWNER
UTILIZANDO-SE A METODOLOGIA DE ANÁLISE DA
DISTRIBUIÇÃO RADIAL DE PROBABILIDADE E
DESVIO PADRÃO DE SINAIS ELÉTRICOS DE UMA
SONDA DE FIBRAS ÓPTICAS
Alysson Keyiti Takara Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq),
Guilherme José Castilho (Co-orientador) e Prof. Dr.
Marco Aurélio Cremasco (Orientador), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Foram analisados neste projeto de Iniciação Científica
os sinais elétricos obtidos por uma sonda de fibras
ópticas em uma seção downer de 108 cm de altura e
8,2 cm de diâmetro, com sistema de contato fluidosólido, sendo a fase fluida o ar ambiente e a fase sólida
o catalisador do processo de craqueamento catalítico.
Os experimentos foram conduzidos em uma dada
posição axial da seção downer de uma unidade de leito
fluidizado circulante, do Laboratório de Processos em
Meios Porosos, da Faculdade de Engenharia Química.
Os dados foram obtidos por meio de um sistema de
medição de sonda de fibras ópticas, que consiste de
uma fonte de luz perto da faixa do ultravioleta (UV).
Foram obtidas as médias temporais dos sinais em cada
posição radial para diferentes vazões de gás e de
sólido; a curva de distribuição probabilidade, permitindo
uma análise aprofundada do comportamento do
escoamento local, no que diz respeito à uniformidade
do mesmo; obtenção do desvio padrão da média, para
verificar como se dá interação entre as partículas em
determinada posição, principalmente no que se refere à
detecção de clusters.
Downer - Fibra óptica - Sistemas particulados

T1131

ESTUDO DO ENCOLHIMENTO DE ABACAXI
SUBMETIDO À SECAGEM EM ATMOSFERA
MODIFICADA PELA ADIÇÃO DE ETANOL – PARTE
2
Flávio de Carvalho (Bolsista IC CNPq) e Profa. Dra.
Maria Aparecida Silva (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
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A técnica de atmosfera modificada, geralmente utilizada
em embalagens de alimentos frescos, consiste em
alterar a composição da atmosfera local com objetivo
de diminuir a taxa de respiração, preservando as
características do alimento. Experimentalmente, a
atmosfera modificada tem sido utilizada em estudos de
secagem, obtendo tempos de secagem mais curtos e
retenção de algumas propriedades. Esse trabalho visa
comparar três tipos de secagem: em atmosfera normal,
atmosfera modificada com etanol 0,5% (v/v) e
atmosfera normal com o tratamento da superfície da
amostra com etanol, determinando suas cinéticas de
secagem e a área de superfície das fatias secas. Foi
utilizado o abacaxi, uma fruta típica de países tropicais
e subtropicais, de grande importância econômica para o
Brasil, pois o país é um dos maiores produtores
mundiais. O equipamento utilizado consiste num túnel
de secagem, que possui um injetor capaz de adicionar
líquidos ou gases e um sistema que controla e monitora
o sistema, coletando dados de massa da amostra e
temperatura do gás de secagem continuamente. Os
resultados obtidos mostram que tanto a atmosfera
modificada como o tratamento da superfície do abacaxi,
ambos
com
etanol,
apresentaram
resultados
significativos em comparação à secagem normal, pois
acelerou o processo de secagem.
Abacaxi - Secagem - Transformações físicas
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ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DE BENZOFENONA
EM LIPOSSOMAS VISANDO APLIC
Lívia Farias Morais (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Maria Helena Andrade Santana (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Neste trabalho foi estudada a incorporação da
benzofenona, que possui características fotoproteroras,
em lipossomas elásticos, visando contribuir para o
desenvolvimento de formulações mais eficientes para
proteção da pele contra os danos causados pelos raios
ultravioleta.
Os lipossomas elásticos sofrem
deformações mantendo a sua integridade, e são
capazes de atingir as camadas mais superficiais da
epiderme. Os lipossomas foram preparados pelos
método de Bangham e extrudados em membranas de
policarbonato para redução e homogeneização de
tamanhos. A benzofenona foi incorporada nas
concentrações iniciais 0,0005mg/mL, 0,001mg/mL e
0,0015mg/ml. Os lipossomas extrudados contendo
benzofenona apresentaram diâmetro médio de 100nm.
Na faixa de concentração estudada a incorporação da
benzofenona foi proporcional à sua concentração
inicial. A incorporação foi maior para os lipossomas
extrudados comparada aos não extrudados. O potencial
zeta variou com a concentração de benzofenona nas
formulações, para ambos os tipos de lipossomas.
Ensaios in vitro em membranas de policarbonato com
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poros de 30nm, semelhantes aos poros da pele,
caracterizaram a capacidade de permeação destes
lipossomas. Destes resultados conclui-se que os
lipossomas elásticos são promissores para formulações
de filtros solares.
Benzofenona - Filtro solar - Lipossomas
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SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE
OBTENÇÃO DO ACRILATO DE ETILA
André Luiz Almeida da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq),
Elenise Bannwart de Moraes Torres e Profa. Dra. Maria
Regina Wolf Maciel (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
O ácido acrílico e seus ésteres são líquidos coloridos,
inflamáveis, voláteis e mediamente tóxicos. Atualmente,
os monômeros do ácido acrílico e dos acrilatos são
importantes constituintes para polímeros que possuem
uma grande diversidade de aplicações como adesivos e
recobrimentos (resinas, tintas de impressão) e produtos
químicos para tratamento de água. Neste trabalho,
busca-se estabelecer o problema de separação do
processo de produção do acrilato de etila utilizando-se
dois softwares comerciais: UniSim® e AspenPlus®.
Através da reação entre ácido acrílico e etanol,
utilizando ácido sulfúrico como catalisador, obtém-se
acrilato de etila, água e os resíduos não reagidos de
ácido acrílico e etanol. Caracterizando-se as misturas
binárias, notou-se a formação de azeótropos
homogêneos (ácido acrílico e água, etanol e água,
etanol e acrilato de etila) e heterogêneo (água e acrilato
de etila) exigindo diversas etapas para separação.
Basicamente, as etapas de separação foram
constituídas de: uma coluna de esgotamento (stripper)
para remoção do ácido acrílico não reagido, uma
coluna extratora para remoção do etanol não reagido, e
duas colunas de destilação convencional, para separar
o acrilato de etila da água e purificá-lo. Estes
equipamentos estão interconectados entre si através de
correntes de reciclo.
Acrilato de etila - Simulação - Otimização
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DETERMINAÇÃO DE DADOS DE EQUILÍBRIO
LÍQUIDO-LÍQUIDO PARA A RECUPERAÇÃO DE
FENOL – ESTUDO DO EFEITO DOS SAIS MGCL2 E
BACL2
Isabela Barreto Tolentino (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Maria Regina Wolf Maciel (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP

XVII Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP - 23/09 à 24/09 de 2009
A extração líquido-líquido é a separação de
constituintes de uma solução líquida em contato com
outro líquido insolúvel. O processo de extração líquidolíquido é reconhecido por ser um processo capaz de
extrair compostos orgânicos poluentes contidos em
correntes residuárias aquosas, como o fenol, o que
explica o forte interesse nesta área e neste projeto, que
focou a extração do fenol em correntes residuárias.
Benefícios da prática de prevenção à poluição incluem
redução de custos operacionais, aumento de
produtividade, aumento da proteção ambiental,
conservação dos recursos naturais e imagem pública
melhorada. Assim, o trabalho foi realizado através de
extrações líquido-líquido em sistemas ternários (águafenol-solvente) e quaternários (contendo diferentes
sais). O solvente mais apropriado encontrado foi o
benzoato de etila, que mostrou ser um bom solvente
para a extração do fenol. A regressão dos dados
experimentais para a determinação dos parâmetros
binários foi realizada com base no modelo NRTL. Os
sais (MgCl2 e MgBr2) influenciaram na separação das
fases dos sistemas dependendo de suas porcentagens,
mas o sistema ternário mostrou-se mais eficiente. O
processo de extração completo foi estudado para o
sistema ternário, concluindo que o benzoato de etila
pode ser aplicado para um caso real de recuperação
total do fenol. Sucesso absoluto do processo.
Processo de separação - Extração líquido-líquido - Simulação
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APLICAÇÃO
DO
CONCEITO
DA
MISTURA
CONTÍNUA PARA APLICAÇÃO EM PETRÓLEO
PESADO
Luciana Parra de Aguiar (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Maria Regina Wolf Maciel (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Este trabalho teve por objetivo o estudo e contribuições
na área de mistura contínua para aplicação em
petróleo. Primeiramente, a intenção foi compilar
conceitos e trabalhos nesta área, já que, embora de
extrema importância, há somente estudos isolados sem
qualquer referência ou livro a respeito. Juntamente com
uma revisão crítica da literatura, foi formulado um
documento sobre a teoria e aplicação de mistura
contínua aplicada a petróleo. O documento foi
estruturado em perguntas, facilitando o entendimento
dos conceitos e do uso da mistura contínua. Depois
foram utilizados os conceitos de mistura contínua,
revistos e documentados anteriormente neste projeto,
para a criação de pseudocomponentes em misturas de
petróleo, podendo assim determinar seus dados de
equilíbrio líquido vapor. Essas informações tornaram
possível o desenvolvimento de uma correlação de
curva de ponto de ebulição verdadeiro (PEV) baseado
na criação de pseudocomponentes em misturas de
petróleo. Esse é um cálculo simples, pois envolve uma

mistura
simples.
Todavia,
é
um
caminho
estrategicamente correto para iniciar os cálculos mais
complexos de misturas complexas.
Petróleo pesado - Mistura contínua - Caracterização de petróleo
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MODIFICAÇÕES QUÍMICAS DA CELULOSE
Eduardo Hiromu Inoue (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Marisa Masumi Beppu (Orientadora), Faculdade
de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Biopolímeros são materiais poliméricos fabricados a
partir de uma fonte de carbono renovável, sendo
classificados, estruturalmente, como polissacarídeos,
poliésteres e poliamidas. Em razão à crescente
demanda pela produção de polímeros biodegradáveis,
não poluentes ao meio ambiente, há um grande foco de
estudos sobre a possibilidade de substituição dos
polímeros petroquímicos pelos biopolímeros. O projeto
realizado consistiu no desenvolvimento, a partir de
roteiros existentes na literatura, de uma rota otimizada
para a reação de aminação das moléculas de acetato
de celulose, produzindo assim um biopolímero com boa
capacidade de sofrer derivatizações. O processo
consiste na substituição nucleofílica dos grupos acetil
das moléculas de acetato de celulose por grupos amino
das moléculas de etilamina, utilizando uma liga de
níquel como catalisador. Durante o processo, são
controladas as variáveis de temperatura, fluxo de ar
atmosférico e tempo da reação. Para análise da
eficácia da reação, realizou-se a caracterização por
FTIR, determinando os grupos funcionais presentes na
amostra para verificação da presença de grupos amino
e, após esta ser comprovada, foi realizada uma
titulação potenciométrica, a fim da determinação do
grau de substituição dos grupos funcionais na amostra.
Ambos resultados comprovaram a ocorrência de
aminação num grau de substituição de 5,8%
aproximadamente.
Aminação - Celulose - Acetato

T1137

MODIFICAÇÃO QUÍMICA, ADEQUAÇÃO
E
APLICAÇÃO DE BIOPOLÍMEROS NA OBTENÇÃO
DE BIOMATERIAIS
Fernando Rodrigues Machado Rosa (Bolsista IC CNPq)
e Profa. Dra. Marisa Masumi Beppu (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
O fato de o petróleo ser, por definição, um recurso não
renovável, cuja exaustão é uma possibilidade iminente,
associado à natureza bioinerte da maioria dos seus
polímeros finais, faz com que alternativas de produtos e
suas rotas de obtenção sejam, cada vez mais
intensamente, foco de estudo e atenção. É possível
que, no futuro, a cadeia C-H seja substituída pelas
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cadeias de glucoses, típicas dos polímeros naturais de
fonte celulósica. Um dos mais importantes derivados da
celulose é o acetato de celulose, que é muito usado em
diversas aplicações (recobrimento, membranas, filtros
de cigarros, etc.). Este trabalho descreve a acetilação
do bagaço da cana-de-açúcar e análise dos produtos
por Espectroscopia de Infravermelho por Transformada
de Fourier (FT-IR), Análise Termogravimétrica (TGA) e
o cálculo dos grupos acetil mostra que o procedimento
foi realizado com sucesso. Também é abordada a
síntese de filmes de acetato de celulose preparados
com dois solventes distintos, ácido acético e
dimetilformamida,
resultando
em
propriedades
mecânicas variadas, denotando que o solvente é de
vital importância na obtenção de filmes biopolíméricos.
Biopolímeros - Biomateriais - Polímeros

T1138

CALCIFICAÇÃO IN VITRO DE MEMBRANAS
DENSAS E POROSAS DE FIBROÍNA DE SEDA
Mariana Ferreira Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Marisa Masumi Beppu (Orientadora), Faculdade
de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
A fibroína de seda vem sendo amplamente explorada
para
aplicações
biomédicas,
devido
à
sua
biocompatibilidade,
biodegradabilidade,
reação
inflamatória mínima e propriedades mecânicas
adequadas. Neste trabalho foi estudada a aplicação de
membranas densas e porosas de fibroína de seda
como biomateriais, para possíveis aplicações em
regeneração óssea, utilizando ensaios de calcificação
in vitro. As membranas de fibroína foram obtidas a
partir da dissolução da fibroína, presente nos fios de
seda, em solvente ternário. Os testes de calcificação in
vitro tiveram duração de sete dias, sendo realizados na
temperatura de 36,5°C e com soluções calcificantes
com pH 7,4 e concentração similar à do fluido corpóreo
(Simulated Body Fluid – SBF). O estudo da calcificação
foi baseado na variação das concentrações de Ca e P
no SBF. Foi observado que a fibroína de seda pode
induzir a calcificação, sendo esta verificada pela
formação de depósitos de cálcio, com uma relação
Ca/P semelhante à hidroxiapatita. As membranas
porosas apresentam maior tendência à calcificação que
as membranas densas. Tal característica pode ser
atribuída à sua rugosidade e porosidade.
Fibroína de seda - Calcificação in vitro - Membranas

T1139

EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO DO SISTEMA ÁGUA
+ ÁCIDO ACRÍLICO + TERT-BUTANOL
Talita Regina Guadagnini (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Martin Aznar (Orientador), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
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O acido acrílico é um importante intermediário na
indústria de polímeros, normalmente produzido pela
oxidação do propeno. Uma via alternativa de produção
do ácido é a fermentação de açúcares ou amidos em
solução aquosa. O acúmulo de ácido ao longo do
processo inibe a fermentação, sendo necessário
removê-lo do fermentador. Uma opção para a retirada
do ácido é a extração líquido-líquido com um solvente
adequado. Assim, este trabalho visa determinar o
equilíbrio líquido-líquido do sistema água + ácido
acrílico + tert-butanol a três diferentes temperaturas.
Dados deste tipo são muito importantes para o projeto,
operação, modelagem e otimização de processos de
separação. Para se obter os diagramas de fase faz-se o
mapeamento
da
curva
binodal,
através
da
determinação dos pontos de névoa, usando uma
técnica de gotejamento, na qual uma mistura binária de
água e ácido acrílico ou ácido acrílico + tert-butanol é
titulada com o terceiro componente (tert-butanol ou
água, respectivamente), até turvar a solução. Em
seguida se determinam as linhas de amarração,
preparando os sistemas ternários diretamente dentro de
células de equilíbrio de vidro. Os sistemas são
mantidos a temperatura controlada, submetidos à
agitação por 3 horas e depois deixados em repouso
durante 12 horas, até que o equilíbrio seja atingido.
Para analisar as composições, a medida da densidade
é combinada com a titulação potenciométrica de KarlFischer. O método foi validado pela reprodução dos
dados de Chubarov e colaboradores para o sistema
água + ácido acrílico + ácido hexanóico.
Equilíbrio líquido-líquido - Termodinâmica - Ácido acrílico

T1140

EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO DO SISTEMA ÁGUA
+ ÁCIDO ACRÍLICO + ÁCIDO LÁTICO
Thiago de Castro Alves (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Martin Aznar (Orientador), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
O acido acrílico é um importante intermediário na
indústria de polímeros. Normalmente é produzido pela
oxidação do propeno, mas pode também ser obtido por
fermentação. O acúmulo de ácido durante o processo
inibe a fermentação, sendo necessário removê-lo. A
remoção pode ser feita por extração liquida com um
solvente adequado. Sendo assim, este trabalho visa
determinar o equilíbrio líquido-líquido do sistema água
+ ácido acrílico + 2-butanol a 20, 30 e 40°C. Dados
deste tipo são fundamentais para o projeto, operação,
modelagem e otimização de processos de separação.
Para se obter os diagramas de fase é preciso fazer o
mapeamento da curva binodal pela determinação dos
pontos de névoa por gotejamento, onde uma mistura
binária de água e ácido acrílico ou ácido acrílico e 2butanol é titulada com o terceiro componente até que a
solução fique turva. A seguir se determinam as linhas
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de amarração, preparando misturas ternárias dentro de
células de equilíbrio; a temperatura é controlada, e as
células são agitadas e depois deixadas em repouso até
o equilíbrio termodinâmico. As composições são
analisadas por densimetria e titulação de Karl Fischer.
O método foi validado pela reprodução de dados da
literatura do sistema água + ácido acrílico + ácido
hexanóico.
Os
dados
assim
obtidos
são
correlacionados pelo modelo NRTL para o cálculo do
coeficiente de atividade.
Equilíbrio líquido-líquido - Experimental - Ácido acrílico

T1141

ESTUDO DA DESTINTAGEM DE PAPEL TINGIDO À
"TONER"
PARA
RE-APROVEITAMENTO
EM
PROCESSO DE RECICLAGEM
Arielle Muniz de Barros (Bolsista PIBIC/CNPq e IC
CNPq) e Profa. Dra. Meuris Gurgel Carlos da Silva
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Química FEQ, UNICAMP
O papel proveniente de atividades de escritório, quando
reciclado, pode ser utilizado como matéria-prima na
produção de papel reciclado (100%) ou virgem (5%),
com redução de energia e menor utilização de recursos
naturais (água e madeira). Este projeto de pesquisa
visa avaliar a viabilidade técnica de um processo
simples de descoloração (ou destintagem) do papel
tingido à toner, utilizando reagentes de baixo custo
como etanol (agente descolorante) e peróxido de
hidrogênio (agente branqueador). O método propõe a
descolaração através de uma combinação de
operações: trituração, flotação, lavagem e secagem,
que podem ser realizadas no local de geração deste
resíduo ou em pequenas empresas. Foram analisadas
as variáveis: velocidade de agitação durante a flotação
(500 a 1000rpm), massa de papel a ser descolorida por
batelada (0,6 a 1,2%) e a concentração do agente
descolorante (3 a 9%). Estudou-se a eficiência da
destintagem através da análise da cor final do papel
(obtida em um colorímetro) e a influência das variáveis,
individual e por interação através do software Statistica
6.0. Os resultados mostraram que a concentração do
agente descolorante (efeito positivo) e concentração de
papel
(efeito
negativo)
apresentaram
efeito
estatisticamente significativo. A maior eficiência foi de
cerca de 89% indicando um resultado promissor.
Descoloração de papel - Re-aproveitamento de papel - Processo de
flotação

T1142

PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARGILAS
ORGANOFÍLICAS PARA ADSORÇÃO DE ÓLEOS
Caio Delforno de Carvalho (Bolsista PIBIC/CNPq),
Caroline Bertagnolli e Profa. Dra. Meuris Gurgel Carlos
da Silva (Orientadora), Faculdade de Engenharia
Química - FEQ, UNICAMP
Argilas organofílicas possuem elevada área superficial
e alta capacidade de remoção de contaminantes
hidrofóbicos de soluções aquosas, o que viabiliza seu
uso como adsorvente de compostos orgânicos de água
e de residuais. Este trabalho teve por objetivo preparar
e caracterizar argilas organofílicas, visando seu uso
como adsorventes em processos de separação
óleo/água e água/hidrocarbonetos derivados do
petróleo. Na preparação do material foram usados
argila natural do tipo Bofe proveniente da Paraíba e o
sal quaternário de amônio cloreto de benzalcônio. A
caracterização foi realizada por diversas técnicas
analíticas, no caso, difração de raio-X (DRX),
Espectroscopia de infravermelho com transformada de
Fourier (FTIR) e análise termogravimétrica (TGA). Os
resultados mostraram condições adequadas do
processo de organofilização através do aumento na
distância basal para a argila modificada em relação à
argila Bofe in natura. Foi verificado o surgimento de um
pico na TGA da argila organofílica referente à presença
do sal quaternário intercalado. Pela FTIR, verificou-se o
aparecimento da banda CH3-CH2 proveniente do sal
quaternário de amônio. As argilas modificadas
apresentam
características
que
a
tornam
potencialmente aplicáveis à remoção de compostos
orgânicos de residuais.
Argila organofílica - Caracterização de argila - Preparação de argila

T1143

ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E
FÍSICAS DE MISTURA DE ARGILAS BENTONÍTICAS
DESTINADAS À ADSORÇÃO DE METAIS PESADOS
Lucas Fantinelli Munhoz (Bolsista IC CNPq) e Profa.
Dra. Meuris Gurgel Carlos da Silva (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Um dos problemas mais graves relacionados à poluição
ambiental é a contaminação da água através de
efluentes industriais com concentrações de metais
pesados acima do estabelecido pela Legislação
vigente. Dentre os vários processos existentes,
destaca-se o da adsorção, mas para sua aplicação é
imprescindível a caracterização do adsorvente. Neste
trabalho, foram utilizadas misturas compostas das
argilas Bofe e Verde-lodo (em diferentes proporções
mássicas) na realização de ensaios experimentais. O
estudo envolveu a preparação e caracterização dos
adsorventes, ensaios de remoção de cobre em banho
finito variando-se parâmetros como concentração de
metal na solução e temperatura. A partir dos resultados
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obtidos pôde-se selecionar a melhor mistura para a
adsorção deste metal e empregá-la em ensaios de leito
fixo. A etapa de adsorção em leito fixo foi desenvolvida
a partir de variações no diâmetro das partículas da
mistura e da vazão da solução de cobre. Foram
determinadas as zonas de transferências de massa
para a análise do processo adsortivo que mostrou
pouca influencia no caso da variação da vazão, sendo
que para a menor vazão (4 ml/s) as quantidades
adsorvidas de cobre foram comparativamente maiores.
Caracterização de argilas - Adsorção em argila - Remoção de metais
pesados

T1144

ELABORAÇÃO
DE
GEOMETRIA
E
MALHA
NUMÉRICA PARA UM REATOR DE COLUNA DE
BOLHAS
Amanda Dias Ferriolli, Míriam R. G. dos Santos e Prof.
Dr. Milton Mori (Orientador), Faculdade de Engenharia
Química - FEQ, UNICAMP
Fluidodinâmica Computacional (CFD) é uma ferramenta
numérica que simula o comportamento de sistemas
envolvendo escoamento de fluidos, transferência de
calor e massa, bem como outros processos físicos
relacionados. O pacote computacional CFX é uma
ferramenta que utiliza a fluidodinâmica computacional
para a solução numérica das equações fundamentais
de transporte de fluidos em um domínio de interesse,
definido pela geometria do sistema, com condições
específicas na fronteira do dominío (condições de
contorno). É reconhecido que o sucesso de uma
simulação de CFD depende fortemente da construção
da geometria e geração da malha numérica, a qual
deve respeitar critérios de qualidade que permitam uma
convergência adequada da solução numérica. O
objetivo deste trabalho consistiu no desenvolvimento da
geometria e da malha numérica de um reator do tipo
Coluna de Bolhas, visando a modelagem numérica de
tal sistema, empregado na indústria de refino de
petróleo.
Coluna de bolhas - Cfd - Malha numérica

T1145

ESTUDO DO ESCOAMENTO EM SEPARADORES
CICLÔNICOS
VIA
FLUIDODINÂMICA
COMPUTACIONAL
André William Paviani Manhas (Bolsista PIBIC/CNPq),
Daniel de Brito Dias, Marcela Kotsuka da Silva e Prof.
Dr. Milton Mori (Orientador), Faculdade de Engenharia
Química - FEQ, UNICAMP
Ciclones são equipamentos de separação gás-sólido e
gás-líquido amplamente utilizados em indústrias. Tratase de um equipamento robusto, de baixo custo de
investimento e manutenção, e de ampla faixa de
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operação em termos de pressão e temperatura. Seu
princípio de funcionamento é a força centrífuga, a qual
permite a separação de partículas sub-mícron até
mesmo em um gás que apresente escoamento
turbulento. O efeito centrífugo causa um aumento na
massa da partícula, por isso, a separação de partículas
tão finas se torna possível. O presente estudo busca
avaliar o escoamento monofásico dentro do ciclone
utilizando a técnica da fluidodinâmica computacional
(CFD). Esta é uma ferramenta que possibilita solucionar
importantes problemas de engenharia, trabalhando de
forma a resolver as equações de conservação de
massa, momento e energia de um fluido sobre uma
região de interesse, através do método numérico de
volumes finitos. A geometria e a malha numérica do
equipamento foram construídas utilizando o software
ICEM CFD, e posteriormente um estudo foi realizado
para avaliar qualitativamente a malha gerada. O
software comercial ANSYS CFX 11.0 foi utilizado para a
solução dos casos. Por fim, os resultados foram
comparados com dados experimentais e modelos da
literatura para validação.
Cfd - Ciclone - Simulação

T1146

MONTAGEM EXPERIMENTAL DE UM REATOR TIPO
COLUNA DE BOLHAS
Douglas Aparecido Conceição, Gustavo F. Gonçalves e
Prof. Dr. Milton Mori (Orientador), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Coluna de bolhas em sua forma mais simples é
composto por um cilíndrico vertical onde o gás entra na
parte inferior passando por um distribuidor, cujo design
pode variar bastante, e entra em contato com uma fase
líquida presente na coluna. Devido a sua simples
construção, operação, altas taxas de transferência de
calor e massa e não possuir partes móveis é
amplamente utilizado em indústrias químicas,
petroquímicas e alimentícia. Apesar de sua simples
construção e operação a determinação de parâmetros
globais representativos do sistema é de notada
importância para operações de scale-up e design de
equipamentos. Neste estudo foi construída uma coluna
de bolhas de 1m de altura e diâmetro de 0,145m, com
diferentes configurações de distribuidores de gás. A
técnica de medição PIV (Particle Image Velocimeter)
será utilizada na determinação de parâmetros globais
como gás holdup total, velocidade da fase líquida e
velocidade das bolhas em diferentes velocidades
superficiais de gás.
Reator coluna de bolhas - PIV - Escoamento gás-líquido

T1147

APLICAÇÃO DA ANÁLISE DE FLUTUAÇÃO DE
PRESSÃO
EM
LEITO
FLUIDIZADO
NA
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IDENTIFICAÇÃO
DO
FENÔMENO
DE
DEFLUIDIZAÇÃO
NO
PROCESSO
DE
RECOBRIMENTO DE PARTÍCULAS
Marcos José Ramazini (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Osvaldir Pereira Taranto (Orientador),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
O fenômeno de defluidização está presente em vários
processos industriais utilizando leitos fluidizados,
especialmente
aqueles
que
combinam
altas
temperaturas, excesso de umidade ou adição de
líquidos no leito. A identificação da região no qual o
leito está tendendo a defluidizar torna-se de
fundamental importância, de modo que esta fluidização
preserve suas características vantajosas de altas taxas
de transferência de calor e massa, evitando perda de
eficiência ou mesmo a necessidade de reiniciar o
processo. Em processos de secagem e recobrimento
de partículas, a defluidização pode ser evitada pelo
incremento da velocidade do gás e/ou decréscimo da
vazão de suspensão, se as mudanças na
fluidodinâmica forem detectadas rapidamente. Desse
modo, o propósito deste trabalho foi identificar a região
no qual o leito está tendendo a defluidização através da
freqüência média Gaussiana, que é uma metodologia
alternativa baseada em análise estatística do sinal de
flutuação de pressão. Utilizando esta metodologia, os
resultados obtidos mostraram que a identificação da
região de defluidização torna-se possível, indicando
que esta técnica é completamente satisfatória e, em
âmbito industrial, esta pode ser usada no controle online de processos envolvendo leitos fluidizados gássólido.
Fluidização - Recobrimento de partículas - Análise de sinais

T1148

SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE UMA COLUNA DE
ADSORÇÃO EM LEITO FIXO
Maria Fernanda Silva Leite (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Reginaldo Guirardello (Orientador), Faculdade
de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Colunas de adsorção em leito fixo são equipamentos
simples, fáceis de operar, de baixo custo e de grande
utilidade, tanto na purificação de correntes líquidas
como na recuperação de produtos de grande valor
agregado. Uma ou mais substâncias presentes no
líquido são transferidas para a fase sólida, sendo
essa(s) substância(s) retida(s) na fase sólida por
adsorção A simulação rigorosa dessas colunas é de
grande importância para o projeto adequado das
mesmas e para a otimização das condições de
operação, visando uma maior eficiência e um maior
tempo de utilização. Neste projeto, se utilizou modelos
matemáticos já disponíveis para a modelagem de uma
coluna de leito fixo. Foram consideradas as equações
de balanço de momentum para o cálculo da perda de

carga e de balanço de material para o composto sendo
adsorvido. As simulações foram aplicadas para dois
estudos de casos bem diferentes, que foram a remoção
de pequenas concentrações de BTEX de águas
residuárias e a recuperação de amino-ácidos
aromáticos em baixas concentrações. No primeiro
estudo de caso, os compostos sendo adsorvidos são
indesejáveis enquanto que no segundo estudo de caso,
os compostos sendo adsorvidos são os produtos
desejados.
Adsorção - Leito fixo - Modelagem matemática

T1149

SIMULAÇÃO E PROPOSIÇÃO DE ESTRATÉGIAS
DE OPERAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE ETANOL
ANIDRO
Bianca
Gvozdenovic
Medina
Bricio
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Rubens Maciel Filho
(Orientador), Faculdade de Engenharia Química - FEQ,
UNICAMP
O etanol toma uma posição de destaque quando tratase de assuntos como diversificação da matriz
energética, fontes de energia limpa e renováveis. É de
grande importância também a sustentabilidade que o
processo de produção de biocombustíveis pode
oferecer. A sua utilização pura ou em forma de aditivo
em combustíveis fósseis é capaz de reduzir o
lançamento de gases do efeito estufa. Por causa da
crescente demanda pelo produto, tem-se atualmente a
preocupação em maximizar a extração de etanol por m2
de cana-de-açúcar cultivado e otimizar o consumo de
energia no processo. Sob esse aspecto, a destilação é
a etapa de maior destaque no aumento da obtenção de
álcool. Através do simulador comercial UniSim Design
(Honeywell), deseja-se avaliar neste trabalho o impacto
de diferentes cenários operacionais na quantidade de
álcool produzida por uma planta de produção de etanol
a partir do caldo e de biomassa de cana-de-açúcar. A
planta se destina à produção de etanol anidro, cuja
desidratação se dá por destilação azeotrópica com
ciclohexano, método mais empregado atualmente no
Brasil, em uma primeira etapa e sua posterior
comparação com outros tipos de destilação.
Simulação - Etanol - Etanol anidro

T1150

PROJETO E AVALIAÇÃO ENERGÉTICA DO
SISTEMA DE DESTILAÇÃO DE UMA PLANTA DE
FERMENTAÇÃO EXTRATIVA PARA A PRODUÇÃO
DE BIOBUTANOL
Giovane de Lima Cezário (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Rubens Maciel Filho (Orientador), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
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O objetivo desse trabalho é o de quantificar a economia
em termos energéticos da etapa de destilação de uma
planta para produção de biobutanol que utilize a
tecnologia de fermentação extrativa. Para isso o
simulador UNISIM® será utilizado para realizar o projeto
das colunas de destilação bem como para determinar
suas condições operacionais. Com a fermentação
extrativa, a concentração de butanol no vinho aumenta
e consequentemente há uma redução na energia
requerida para a separação. A literatura mostra que a
separação da mistura binária butanol/água é possível.
A produção de n-Butanol envolve a remoção de
acetona e etanol, e posterior separação do n-Butanol
da água. Essa última etapa é dificultada pela presença
do azeótropo. Felizmente, ao contrário do azeótropo
encontrado no sistema etanol/água, o azeótropodo do
sistema butanol/água é heterogêneo, assim, duas fases
líquidas ocorrem no decantador. Desse modo, um
sistema simples, com duas colunas de destilação pode
ser usado, e é esse sistema o foco desse trabalho.
Biobutanol - Destilação - Avaliação Energética

T1151

SIMULAÇÃO E PROPOSIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE
OPERAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE ETANOL
ANIDRO
Michele Karl Gansauskas (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Rubens Maciel Filho (Orientador), Faculdade
de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
O processo de destilação é grande consumidor de
energia na indústria de obtenção de etanol e varios
estudos têm sido feitos no sentido de procurar
alternativas de projeto e operacionais para obtenção do
produto na qualidade desejada com menores custos
energéticos. Uma possível opção de melhoria do
processo de destilação é sua operação duplo efeito em
diferentes níveis de pressão. No caso da destilação
alcoólica é possível operar a coluna de destilação a
pressões subatmosféricas, de forma a obter
temperaturas da ordem de 50 ºC na coluna, enquanto a
coluna de retificação opera a pressão atmosférica,
atingindo cerca de 100 ºC. Dessa forma é possível
promover uma redução no consumo de vapor de
aquecimento no refervedor da coluna de destilação,
fazendo com que o condensador da coluna de
retificação substitua o refervedor da destilação. Este
procedimento será verificado através de simulação
computacional e comparado com a forma de operação
convencional em termos de gastos energéticos e
sensibilidade do processo com relação a alterações nas
condições de alimentação. Será realizado também o
estudo da integração do processo de destilação duplo
efeito a processos de destilação alternativos para
produção de etanol anidro, como o processo de
destilação extrativa com MEG. Para tanto será utilizado
o simulador computacional Hysys.
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T1152

FLUIDODINÂMICA E CINÉTICA DE SECAGEM DO
POLI-HIDROXIBUTIRATO
(PHB)
EM
LEITO
FLUIDIZADO PULSADO ROTATIVO
Elisa Aurora Santana Ferreira Boin (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Sandra Cristina dos
Santos Rocha (Orientadora), Faculdade de Engenharia
Química - FEQ, UNICAMP
O poli-hidroxibutirato (PHB) é um biopolímero
biodegradável proveniente da cana-de-açúcar que tem
características semelhantes ao polipropileno, com a
diferença de se degradar em cerca de seis meses em
dióxido de carbono e água. Para que se possa moldar
adequadamente o PHB é necessário que sua umidade
seja de 0,5%. Após a extração com solvente, o PHB
apresenta teor de umidade de 30%. O objetivo deste
projeto foi analisar a secagem e fluidodinâmica do PHB
em um leito fluidizado pulsado rotativo (LFPR). A
fluidodinâmica do PHB em LFPR foi analisada a três
temperaturas, freqüências de rotação do disco e
velocidades do ar, respectivamente: 70, 80 e 90°C, 7,
10 e 13 Hz e 25% acima, 25% abaixo e igual a
velocidade de mínima fluidização vigorosa (VMV).
Identificou-se 5 regiões na curva fluidodinâmica e
verificou-se que a frequência de rotação do disco não
influenciou na VMV; entretanto, a frequência de 10 Hz
resultou em queda de pressão menor e maior
estabilidade do regime. Foram analisadas as partículas
antes da secagem, liofilizadas, e após a secagem,
através da determinação da granulometria e
esfericidade destas. Verificou-se que a secagem em
LFPR não modificou essas características das
partículas de PHB e que foi efetiva, obtendo-se o
produto com a umidade de especificação.
Polímero biodegradável - Cinética de secagem - Leito fluidizado

T1153

ANÁLISE DO PLANEJAMENTO FATORIAL DA
SECAGEM DAS PARTÍCULAS DO RESÍDUO DE
LEITE DE SOJA “OKARA” EM SECADOR DE
CILINDRO ROTATIVO ASSISTIDO A MICROONDAS
Janayna Bianchi Bruscagin Pin (Bolsista PIBIC/CNPq),
César Augusto Agurto Lescano (Co-orientador) e Profa.
Dra. Sandra Cristina dos Santos Rocha (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
A secagem é uma tecnologia amplamente utilizada para
aprimorar a qualidade e prolongar a vida de prateleira
dos produtos. Apesar dos avanços tecnológicos na
área, persistem problemas quanto aos métodos
específicos adequados para a secagem de materiais
biológicos, especialmente os usados para alimentação
humana. No presente trabalho, analisou-se o
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planejamento fatorial completo aplicado à secagem do
resíduo de leite de soja, com material inerte
(poliestireno), utilizando um secador de cilindro rotativo
com aplicação de microondas. Tal resíduo (Okara) é
termo-sensível e altamente deteriorável enquanto
úmido, porém rico em proteínas, fibras e vitaminas, daí
a relevância de desenvolvimento de tecnologia de
secagem adequada ao produto. Os experimentos
seguiram um planejamento experimental fatorial 2³, no
qual as variáveis analisadas foram a temperatura (53 a
87ºC) e a vazão do ar de secagem (0,67 a 0,83m³/min)
e a potência das microondas (860 a 1540W). Através
da análise estatística dos resultados, obteve-se um
modelo preditivo para os valores de umidade final do
produto seco (%), pelo qual foi possível identificar como
variável mais significativa a temperatura do ar, seguida
pela potência de microondas e pela vazão de ar,
respectivamente. O produto final apresentou aspecto de
farinha seca com características físicas similares às
exigidas para material farináceo apto para o consumo
humano, pela legislação brasileira.
Secagem - Eficiência de secagem - Planejamento fatorial

T1154

AVALIAÇÃO DA ANÁLISE GRANULOMÉTRICA E
DO
CRESCIMENTO
DA
CELULOSE
MICROCRISTALINA
GRANULADA
EM
LEITO
VIBROFLUIDIZADO
Viva Rocha Pereira (Bolsista PIBIC/CNPq), Suzara
Santos Costa (Co-orientador) e Profa. Dra. Sandra
Cristina dos Santos Rocha (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
O leito vibrofluidizado consiste num leito fluidizado
convencional associado a um mecanismo de vibração
desenvolvido para melhorar a qualidade do processo de
fluidização de materiais que apresentam dificuldade
como, por exemplo, materiais aglomerados, coesivos,
termoplásticos e pastosos. A granulação trata do
aumento do tamanho das partículas mediante a
incorporação de materiais ativos e/ou inertes.
Industrialmente, nas áreas de alimentos e fármacos,
principalmente, a granulação da celulose microcristalina
(MCC) tem grande importância e deve ser feita antes
de processos de recobrimento e compactação para
evitar perdas de finos, facilitando manuseio. Este
trabalho tem o objetivo de estudar a granulação da
MCC utilizando maltodextrina como material ligante, em
leito vibrofluidizado acoplado com sistema de
atomização. Foi desenvolvido um planejamento
experimental fracionário de dois níveis e cinco variáveis
(25-1), sendo elas pressão de atomização, temperatura
do ar, vazão da solução de maltodextrina, frequência e
amplitude de vibração, para analisar o crescimento das
partículas, através da variação do diâmetro médio de
Sauter. Foi analisada também a distribuição
granulométrica dos grânulos em cada condição

experimental. Estabeleceu-se assim as variáveis que
realmente influenciaram no processo de granulação da
MCC.
Granulação - Vibrofluidização - Análise Gganulométrica

T1155

PURIFICAÇÃO
DE
PRÓ-INSULINA
HUMANA
RECOMBINANTE POR CROMATOGRAFIA DE
AFINIDADE POR QUELATO METÁLICO
Matheus José Laureano Pinto (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Sônia Maria Alves Bueno (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
O estudo da técnica de cromatografia de afinidade com
íons metálicos imobilizados (IMAC), para a purificação
de proteínas recombinantes é muito importante devido
a necessidade de entendimento de seus mecanismos.
Este projeto de pesquisa investigou o efeito dos
agentes quelantes CM-Asp, IDA e TREN, dos íons
metálicos cobalto, zinco e níquel e de diferentes
sistemas tamponantes (Mops, Hepes, Fosfato de sódio
e Tris-HCl) na purificação da pró-insulina humana
recombinante, a partir da técnica cromatográfica IMAC.
As amostras coletadas na cromatografia foram
quantificadas em termos de proteínas totais pelo
método de Bradford e submetidas à eletroforese SDSPAGE, que revelou qualitativamente o grau de pureza
de cada etapa. O agente quelante CM-Asp não se
mostrou muito eficiente na purificação, enquanto o IDA
apresentou boa capacidade e seletividade para todos
os íons metálicos estudados. Os tampões utilizados
promoveram algumas diferenças na purificação da
proteína, no entanto, não exerceram influência tão
grande nos resultados quanto o agente quelante e o íon
metálico.
Purificação - Cromatografia - Quelato metálico

T1156

PURIFICAÇÃO DE IMUNOGLOBULINA G (IGG)
HUMANA POR CROMATOGRAFIA NEGATIVA
Renato Rodrigues Fioritti (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Sônia Maria Alves Bueno (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
O
tratamento
de
certas
doenças,
como
imunodeficiência congênita ou adquirida e deficiências
de anticorpos, requer grandes doses de Imunoglobulina
G (IgG), um anticorpo presente no soro humano.
Países como o Brasil, que não as produzem em larga
escala, gastam milhões de dólares anuais em
importações de hemoderivados. Portanto, faz-se
necessário o desenvolvimento de técnicas que visem a
purificação de IgG a partir do soro humano. Este projeto
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visou a purificação de IgG humana utilizando
cromatografia com o aminoácido L-Lisina imobilizado
em gel de agarose (leito de 1,0 mL), alimentando-se
soro humano diluído 20 vezes em diversas soluçõestampão (Mes, Mops, Tris-HCl, fosfato de sódio) em
diferentes valores de pH (5,5 < pH < 8,5). As frações
coletadas da cromatografia foram analisadas em
termos de proteínas totais; eletroforese SDS-PAGE
(análise qualitativa das proteínas presentes nas
frações) e por nefelometria (análise quantitativa das
proteínas presentes nas frações). Como resultados,
obteve-se IgG com alta pureza utilizando-se dois
diferentes procedimentos: cromatografia negativa em
tampão Mes pH 5,5 e por cromatografia convencional
em tampão fosfato de sódio pH 7,0, ambos os casos
com
aproximadamente 100% de proteínas
recuperadas.
Purificação - Cromatografia - Proteína

T1157

COMPARAÇÃO
ENTRE
ESPÉCIES
DE
CIANOBACTÉRIA E MICROALGAS VISANDO A
PRODUÇÃO DE MATÉRIAS GRAXAS E FIXAÇÃO
DE DIÓXIDO DE CARBONO
Debora Jorge Balthazar Neves (Bolsista PIBIC/CNPq),
Erika Cristina Francisco, Eduardo Jacob-Lopes e Profa.
Dra. Telma Teixeira Franco (Orientadora), Faculdade
de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
As microalgas são ricas fontes de lipídeos, açúcares e
proteínas, possuem alto potencial de produtividade e
são tolerantes às alterações de condições ambientais.
Sua
habilidade
fototrópica
tem
sido
usada
recentemente na remoção de CO2 produzido pela
queima de combustíveis fósseis de indústrias
termoelétricas, visando contribuir para a redução do
efeito estufa, aquecimento global e obtenção de
créditos de carbono. Seis espécies, a cianobactéria
Aphanothece microscopica Nägeli e as microalgas
Chlorella vulgaris, Dunaliella tertiolecta, Phaeodactylum
tricornutum, Phormidium sp. e Scenedesmus obliquus,
foram analisadas com o objetivo de compará-las quanto
ao potencial de seqüestro de CO2, produção de
biomassa e de biodiesel. Para isso, os experimentos
foram conduzidos em fotobiorreatores, alimentados
com meio de cultivo sintético, nas condições de
inóculos de 100mg.L-1 de culturas na fase exponencial
de crescimento e injeção de ar contaminado com
dióxido de carbono em 15%. A microalga Chlorella
vulgaris apresentou a maior produtividade lipídica,
considerando-se a taxa de remoção de CO2 e
produtividade
de
biomassa,
a
Aphanothece
microscopica Nägeli teve melhor desempenho. Através
desses resultados pode-se concluir que a produção de
biodiesel pela espécie Chlorella vulgaris possui
condições satisfatórias comparada às demais.
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T1158

COMPARAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS
DO PAPEL KRAFT REVESTIDO EM LABORATÓRIO
(SISTEMA DE EMBALAGEM PAPEL-FILME) E
PAPEL KRAFT REVESTIDO COMERCIALMENTE
Delson Baldin Meira (Bolsista FAPESP), Arlete Barbosa
dos Reis e Profa. Dra. Telma Teixeira Franco
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Química FEQ, UNICAMP
A aplicação de polímeros naturais em embalagens vem
sendo estudada, devido ao caráter biodegradável dos
mesmos. O uso de polímeros naturais pode ser
considerado como uma alternativa para a redução das
embalagens plásticas ou de polímeros sintéticos, por
serem originárias de fonte renovável. Dentre os
polímeros naturais podemos citar a quitosana, obtida a
partir do descarte da indústria pesqueira, caracteriza-se
pela biodegradabilidade e capacidade de formar filmes
resistentes, flexíveis e de difícil rompimento, além das
propriedades antimicrobianas, que os classificam como
ativos. O papel Kraft é utilizado na fabricação de
papelão ondulado, que é extensivamente aplicado em
diversos setores (eletrônicos, alimentos, farmacêutica,
e outros), como embalagens primárias e secundárias.
Neste contexto, um novo sistema de embalagem
biodegradável foi obtido, aplicando filmes de quitosana
como revestimento em folhas de papel Kraf. Neste
trabalho foram realizados ensaios de propriedades
mecânicas em folhas de papel Kraft revestidas com
filmes de quitosana e também ensaios de
permeabilidade ao vapor d’água em caixas montadas
com folhas de papel Kraft revestido com filmes de
quitosana.
Quitosana - Filmes - Propriedades mecânicas

T1159

CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE
BARREIRA DO SISTEMA DE EMBALAGEM PAPELFILME: REVESTIMENTO À BASE DE QUITOSANA
PARA APLICAÇÃO EM PAPEL KRAFT
Mariana Aparecida Cachoni (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Telma Teixeira Franco (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
As embalagens são utilizadas para proteção e
armazenagem dos produtos, evitando deterioração
durante transporte, possibilitando que cheguem em
condições satisfatórias ao consumidor final. O mercado
de embalagens está em constante crescimento e
evolução, e as tecnologias desenvolvidas atualmente
visam amenizar e corrigir o problema da poluição
ambiental,
buscando
desenvolver
embalagens
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recicláveis ou biodegradáveis. Uma grande parte do
mercado de embalagens é composta pelas embalagens
produzidas a partir de polímeros não-renováveis. Na
tentativa de diminuir o consumo destes polímeros,
iniciou-se a aplicação de polímeros naturais na
fabricação de embalagens. Dentre os polímeros
naturais utilizados na fabricação de embalagens, a
quitosana tem se destacado bastante devido à sua
capacidade de formar filmes resistentes e possuir uma
boa barreira à difusão do oxigênio; porém ainda oferece
baixa resistência à difusão do vapor d’água. Este
trabalho promoveu o estudo da difusão do vapor d’água
através de embalagens de papel Kraft revestidas com
filmes de quitosana e da influência de aditivos nas
propriedades de barreira.
Quitosana - Filmes - Propriedades de barreira

T1160

OBTENÇÃO DE EMBALAGENS INTELIGENTES A
PARTIR
DE
FILMES
EMULSIONADOS
DE
QUITOSANA COM INCORPORAÇÃO DE PH E
UMIDADE RELATIVA
Mariana Eleonora Domingues Mendonça (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Telma Teixeira Franco
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Química FEQ, UNICAMP
A obtenção de embalagens biodegradáveis, que
apresentem propriedades similares às embalagens
disponíveis no mercado, vem se tornando objeto de
estudo, uma vez que a escassez do petróleo é uma
realidade a ser enfrentada num futuro próximo. A
utilização da quitosana, polímero naturalmente presente
em quantidade abundante no planeta, vem
demonstrando uma alternativa para a produção de
filmes poliméricos, pois apresenta boa capacidade de
formar filmes em soluções aquosas e com boas
propriedades de barreira a gases. A adição de um
agente hidrofóbico na matriz polimérica visa melhorar
as propriedades de barreira d’água e a incorporação de
indicadores de pH e umidade relativa agrega
funcionalidade a tais embalagens. O ácido palmítico foi
incorporado à matriz de quitosana com auxílio de
agitação rigorosa em temperatura acima do ponto de
fusão do ácido (T=90oC). Os filmes foram
caracterizados quanto às propriedades de barreira
d’água, isotermas de adsorção e propriedades
mecânicas. A presença do ácido palmítico alterou
significativamente as propriedades mecânicas e
propriedades de barreira ao vapor d’água do filme, o
tornando muito menos elástico quando comparado ao
filme de quitosana puro. O teste de TGA demonstrou
que o filme de quitosana, assim como a quitosana
sólida, apresenta boa resistência térmica, o que facilita
sua aplicação industrial.
Embalagem inteligente - Filme emulsionado - Indicador de Ph

T1161

ESTUDO DO PROCESSO DE SEPARAÇÃO EM
MEMBRANAS CERÂMICAS – APLICAÇÃO PARA
SEPARAÇÃO DE ETANOL-GLICERINA
Danielle Leimi Kakutate (Bolsista PIBIC/CNPq), Leila
Peres, Paulo Jardel Pereira Araújo e Profa. Dra. Teresa
Massako Kakuta Ravagnani (Orientadora), Faculdade
de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Os processos de separação por membranas têm
recebido atenção especial nos últimos anos devido às
várias características únicas que os tornam
economicamente
muito
competitivos
quando
comparados com os processos convencionais. Para a
separação dos componentes envolvidos na produção
do biodiesel tais como o álcool, o glicerol e o próprio
biodiesel, as técnicas comumente utilizadas são a
decantação e a centrifugação. Devido ao elevado
tempo de processamento (decantação) e ao alto custo
de investimento e operação (centrifugação) motivaram
o estudo a fim de se avaliar a possibilidade de rotas de
separação mais eficientes. O presente projeto objetivou
avaliar o desempenho do processo de ultrafiltração da
mistura etanol-água e etanol-glicerina utilizando
membrana mineral de α-Al2O3/TiO2-ZrO2. Realizou-se
calibrações de termopar e medidores de vazão. Curvas
de calibração para determinação da concentração por
refratometria foram construídas para ambos os
sistemas. Análises dos efeitos da vazão, pressão
transmembrana e concentração de etanol da
alimentação sobre as características do permeado
foram realizadas para o sistema etanol-água à
temperatura de 60oC. Para estudar o sistema etanolglicerina, devido à alta viscosidade do glicerol, iniciouse o estudo para a escolha do tipo de medidor de vazão
a serem substituídos no equipamento.
Separação - Membrana - Glicerol

Instituto de Biologia
T1162

CONSTRUÇÃO
PARTICIPATIVA
E
MONITORAMENTO
DE
INDICADORES
DE
SUSTENTABILIDADE PARA A CRIAÇÃO DE UM
CENTRO DE REFERÊNCIA EM AGRICULTURA
ORGÂNICA URBANA, NO PARQUE ITAJAÍ,
CAMPINAS-SP
Carlos Scatena Filho (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Mohamed Ezz El Din Mostafa Habib (Orientador),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Este projeto tem como objetivo a avaliação participativa
e o monitoramento de indicadores de sustentabilidade
de uma área de agricultura urbana orgânica no Parque
Itajaí, administrada pela Cooperativa Popular “Cio da
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Terra”. Para tal, baseia-se nos princípios da pesquisa
participativa, e assim, busca estabelecer uma relação
centrada no diálogo, de forma que se estabeleça um
ambiente de discussão e análise com a comunidade.
Para a construção de indicadores a caracterização
inicial das condições antecedentes da área de estudo é
crucial, pois permite avaliar objetivamente as mudanças
induzidas pelo manejo da área de produção.Um dos
instrumentos para a coleta das informações disponíveis
sobre a área de estudo é o Diagnóstico Rural Rápido
Participativo (DRRP), o qual visa definir os critérios de
sustentabilidade junto aos agricultores. A partir dos
dados obtidos no DRRP são estabelecidos os pontos
críticos para a sustentabilidade do sistema e estes
servem de base para a construção dos indicadores de
sustentabilidade para a área em estudo. Os indicadores
são instrumentos que permitem mensurar as
modificações nas características de um sistema e que
permitem avaliar a sustentabilidade dos diferentes
sistemas. São úteis tanto para comparar o grau de
sustentabilidade entre sistemas de produção, como
para avaliar sua evolução ao longo do tempo.
Agroecologia - Indicadores - Sustentabilidade

Instituto de Computação
T1163

PROBLEMA DE BALANCEAMENTO DE CARGA EM
TEORIA DOS JOGOS
Alexandre Toshio Hirata (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Flávio Keidi Miyazawa (Orientador), Instituto de
Computação - IC, UNICAMP

CEL-CIDADANIA:
UMA
APLICAÇÃO
PARA
CELULARES INTEGRADA A REDES SOCIAIS
INCLUSIVAS
Fernanda Brandão Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Maria Cecilia Calani Baranauskas (Orientadora),
Instituto de Computação - IC, UNICAMP
Este projeto de iniciação científica propõe o design e
desenvolvimento de interfaces para uma aplicação que
permita a integração de celulares à internet. A
aplicação proposta está vinculada ao Projeto eCidadania e encontra-se situada no contexto do
sistema de rede social vilanarede proposto e
desenvolvido por este projeto. Ela consiste em uma
proposta de solução de design de interfaces para o
sistema web vilanarede que permita o envio de SMS a
partir do portal web aos telefones celulares dos
usuários
deste
sistema.
Sendo
assim,
o
desenvolvimento
dessa
nova
funcionalidade
incorporada ao vilanarede contribui ao projeto eCidadania na busca por soluções de interfaces
ajustáveis a diferentes usuários e dispositivos, que
neste caso se aplica ao artefato do telefone celular. No
desenvolvimento dessa aplicação, para implementar o
serviço de envio de mensagens instantâneas foi
utilizada a linguagem de programação Java e para
integrá-la ao sistema web foi usado Protocolo Soap,
PHP e JBoss. Além do desenvolvimento em questão,
foi feito um estudo da literatura a respeito de conceitos
e metodologias para o design e desenvolvimento de
portais web para visualização em celulares, a fim de
estudar alternativas de design de interfaces que
permitiriam o acesso ao vilanarede por um dispositivo
móvel.
Celular - TIC - Desenvolvimento de interface

Neste projeto estamos interessados em estudar o
Problema de
Balanceamento de Carga (Load
Balancing) como um problema em Teoria dos Jogos.
Problemas relacionados a teoria dos jogos vêm
recebendo uma crescente atenção não só apenas em
matemática aplicada e
economia, de
onde
originalmente surgiu, mas em diversas outras áreas do
conhecimento onde esta é aplicada como em biologia,
filosofia, computação, lógica e etc. Especificamente em
computação, pode-se citar sua aplicabilidade através
do advento da internet e de sistemas distribuídos,
situações nas quais o problema de balanceamento de
carga em específico se encaixa. Neste projeto
investigou-se o comportamento de
diferentes
estratégias que tentam alcançar o Equilíbrio de Nash,
ou seja, uma solução estável do problema. Além disso,
foi criado um documento resumindo tudo o que foi
estudado.
Teoria dos jogos - Balanceamento de carga - Equilíbrio de Nash
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BENCHMARKS
PARA
AVALIAÇÃO
DE
DESEMPENHO E FUNCIONALIDADE DA MÁQUINA
VIRTUAL JAVA NO PROCESSADOR CELL
Bruno Teles (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Rodolfo
Jardim de Azevedo (Orientador), Instituto de
Computação - IC, UNICAMP
Com o limitante do aquecimento dos processadores
atuais, inviabilizando a ampliação da freqüência de
operação, novas arquiteturas têm sido criadas de forma
a aumentar o desempenho de execução de códigos
sem aumentar a frequência e, consequentemente, o
calor. Diversas abordagens surgiram para tentar
contornar esses limites, todas estão relacionadas com a
replicação de núcleos do processador, gerando as
arquiteturas multicores. O processador Cell BE da IBM
utiliza uma destas novas alternativas para ganho em
desempenho e é o alvo principal de pesquisa neste
projeto, que objetivou desenvolver conjuntos de
programas para testar, inicialmente, a funcionalidade de
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uma Máquina Virtual Java. Posteriormente, o conjunto
de programas foi ampliado para aumentar o nível de
cobertura e integração da máquina virtual. Este projeto
faz parte de um projeto maior chamado Java4Cell, que
visa portar uma máquina virtual Java para o
processador Cell BE para ser executada, entre outras
máquinas, no console PlayStation 3 da Sony. Neste
projeto foram gerados testes que abordam uma vasta
gama de funcionalidades da JVM desde a correta
compilação de bytecodes, passando por tipos e
estruturas de dados básicas, até o estabelecimento de
comunicação entre as diferentes unidades deste
processador através do uso de programação
multithreaded e parâmetros importantes como restrição
do uso de memória, tamanho de código e
processamento intenso. Foram verificados ganhos
notáveis de desempenho durante a execução deste
conjunto de programas no processador Cell BE.
Cellbe - Java virtual machine - Benchmarks
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DESENVOLVIMENTO
DE
UMA
APLICAÇÃO
COLABORATIVA
VOLTADA
PARA
O
APRENDIZADO UTILIZANDO INTERFACE PENBASED
Gabriel Lorencetti Prado (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Rodolfo Jardim de Azevedo (Orientador), Instituto
de Computação - IC, UNICAMP
Este projeto teve como principal motivação a
exploração de novas tecnologias que visam melhorar a
interação professor-aluno em sala de aula utilizando
Tablet PCs. Ele está inserido em um projeto financiado
pela HP, do qual a Unicamp ganhou Tablet Pcs e
infraestrutura de rede sem fio necessária para montar
uma sala de aula. Este trabalho concentrou-se em
incluir novas funcionalidades para um software já
existente, o Classroom Presenter, que possibilita aos
professores e alunos trocar informações durante uma
aula utilizando uma interface pen-based. Dentre os
objetivos destaca-se a necessidade de se prover um
meio dos alunos utilizarem o material gerado em aula
após o término desta, visto que o software supõe que
todos os envolvidos possuem um Tablet PC. Foi então
estudado
e
implementado
um
modelo
de
armazenamento de conteúdo, o SCORM. Este modelo
define que os dados sejam armazenados em um pacote
contendo não apenas o conteúdo da aula, mas também
uma série de metadados contendo informações
relevantes a respeito do material. Está sendo
desenvolvido também um ambiente online para
visualização das aulas, que está sendo utilizado por
disciplinas ministradas por diversas unidades da
Unicamp.
Aprendizado - Educação - Pen-based
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DETECÇÃO DE FALSIFICAÇÕES EM IMAGENS
DIGITAIS
Thiago Henrique Parra (Bolsista SAE/UNICAMP),
Anderson de Rezende Rocha e Prof. Dr. Siome Klein
Goldenstein (Orientador), Instituto de Computação - IC,
UNICAMP
O problema da edição de imagens reside em seu uso
com fins danosos, seja influenciando opiniões através
da manipulação de fatos ou então quando utilizada em
provas judiciais. Nesse contexto, surge uma nova área
de pesquisa chamada Análise Forense de Imagens,
cujo foco é apresentar soluções para verificar a
autenticidade de imagens digitais. As técnicas e
soluções dessa área ainda estão em sua infância.
Algumas das técnicas de análise propostas e que são
estudadas nesse projeto são: Binary Similarity
Measures, Image Quality Measures, High-Order
Wavelet Statistics. Os trabalhos existentes na literatura
são validados em amostras diferentes, em situações
diferentes e em exemplos pontuais que dificultam sua
aplicabilidade e comparação. Nesse contexto,
desenvolvemos um software com as principais técnicas
atuais para que sejam realizadas análises comparativas
de efetividade e eficiência, juntamente com um banco
de imagens editadas para testes. Assim, torna-se
possível analisar o desempenho de cada uma das
principais técnicas de detecção e a confiabilidade de
seus resultados, assim como produzir uma nova
ferramenta formada pelas melhores características de
cada técnica.
Adulteração imagens - Análise forense de imagens - Detecção
falsificações

Instituto de Física
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VEÍCULO HÍBRIDO COM CÉLULA A COMBUSTÍVEL
COMO SISTEMA DE SUPRMENTO ENERGÉTICO NA
GERAÇÃO DISTIBUIDA (VEGA II)
Diego Vaz Pontes Cambra (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Ennio Peres da Silva (Orientador), Instituto de
Física - IFGW, UNICAMP
Neste trabalho é proposto o estudo de um veículo
elétrico híbrido com célula a combustível, com o
objetivo de analisar a viabilidade técnica da utilização
desse veículo como fonte de geração de energia
elétrica na geração distribuída. O hidrogênio que o
veículo utiliza é obtido do etanol através de um
reformador de etanol. A Geração Distribuída começou a
se destacar nas últimas décadas, quando muitos países
optaram pelo regime de competição no setor elétrico e
passaram a incentivar a evolução de tecnologias de
geração com eficiência e confiabilidade crescentes,
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Projetos da Área Tecnológica
mesmo em baixas potências. O estudo desenvolvido
através de modelos que levassem em conta não só os
custos da tecnologia, mas também os incentivos
concedidos a geração distribuída possibilitou a
obtenção da viabilidade atual da conexão entre o
veículo hibrido e o reformador de etanol (off-board) para
o fornecimento de energia a rede elétrica. Foram
estudadas também, possíveis mudanças na estrutura
do veículo VEGAII, a fim de permitir testes futuros neste
arranjo proposto.
Veículo - Geração - Distribuida
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SISTEMA HÍBRIDO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA
E AQUECIMENTO DE ÁGUA
Arthur Vieira de Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Newton Cesario Frateschi (Orientador), Instituto de
Física - IFGW, UNICAMP
Pesquisa e desenvolvimento no setor de energia
alternativa vêm ganhando cada vez mais importância.
Particularmente a energia solar, que se mostra a muito
promissora. Várias formas de aproveitamento desta
energia são estudadas, como, por exemplo, geração de
energia fotovoltaica e aquecimento de água para
utilização doméstica. Neste trabalho foi desenvolvido
um protótipo onde se junta estas duas extrações de
energia solar em um único produto. A idéia-base do
protótipo é o emprego da energia descartada por um
dispositivo no outro, buscando aumentar a eficiência de
ambos. Neste modelo, a energia térmica não-usada nas
células solares é refletida para o coletor, contribuindo
no aquecimento da água. Por outro lado, um coletor
acoplado ao módulo solar rouba calor das células, o
que diminui a temperatura delas e, assim, aumenta-se
a eficiência da conversão fotovoltaica. Com a união
destes equipamentos e com a futura otimização do
protótipo, é desejado que ele seja utilizado em
residências para abater uma boa parcela do consumo
de energia de uma família.
Célula solar - Aquecimento de água - Fotovoltaica

T1170

CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE CÉLULAS
SOLARES DE GRÄTZEL COM GRID METÁLICO
DEPOSITADO POR PROCESSO DE SCREEN
PRINTING
Wellington de Lima Caetano (Bolsista SAE/UNICAMP),
Agnaldo de Souza Gonçalves, Ana Flávia Nogueira
(Co-orientadora) e Prof. Dr. Newton Cesario Frateschi
(Orientador), Instituto de Física - IFGW, UNICAMP
Células solares sensibilizadas por corante, DSSC (do
inglês, dye sensitized solar cell) são células montadas
sobre vidro transparente condutor (substrato vítreo
recoberto com uma camada de óxido de estanho
382

dopado com flúor). As DSSC apresentam boa eficiência
para aplicações de baixas densidades de luz e corrente
elétrica, mas este desempenho é reduzido em células
de áreas maiores, devido à alta resistência elétrica do
substrato. Para reduzir esta resistência em série, grids
metálicos de Ag são inseridos sobre o vidro,
aumentando-se a condutividade elétrica na célula.
Neste trabalho, DSSC e um pequeno módulo de células
com grid de Ag depositado usando a técnica de screen
printing foram fabricados e caracterizados sob
2
iluminação e no escuro. Células de 2 cm de área ativa
foram caracterizadas sob iluminação de uma lâmpada
de 60 W, onde obteve-se uma eficiência de 0,6%. As
células construídas apresentam potencial de circuito
aberto, VOC, com valor entre 0,4 e 0,5 V e quando
conectadas em série obteve-se 0,9 V. Com a ligação
em paralelo a corrente de curto circuito obtida foi 0,3
mA. Ainda é proposto um método de selar as DSSC
com eletrólito polimérico injetado via contra-eletrodo,
previamente furado, evitando sua evaporação ou
contato com umidade do ar, aumentando a estabilidade
e tempo de vida do módulo.
Módulo solar - Grid AG - Screen printing

Núcleo Interdisciplinar de Planejamento
Energético
T1171

ESTUDO DA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA
NA PRODUÇÃO DE ETANOL A PARTIR DA CANADE-AÇÚCAR
Laís Menêzes Ko (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa.
Dra. Silvia Azucena Nebra de Perez (Orientadora),
Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético NIPE, UNICAMP
O etanol produzido a partir da cana-de-açúcar
representa atualmente uma das alternativas mais
promissoras aos combustíveis fósseis utilizados no
setor automotivo. O balanço energético favorável à
redução de emissões de gases de efeito estufa indica
que seu uso pode proporcionar ganhos em termos
ambientais frente à gasolina produzida a partir do
petróleo, porém outros aspectos devem ser
considerados na avaliação da sustentabilidade, sendo o
consumo de água no processo um dos mais
destacados. O descarte de efluentes líquidos de forma
inadequada também pode constituir-se como uma das
principais causas de poluição decorrentes da produção
de etanol. Neste trabalho, a partir de pesquisas
bibliográficas, foi realizado um levantamento do
consumo de água no processo industrial de produção
do etanol, identificando em detalhes os pontos de
consumo com a proposição de melhorias para
minimizar a captação desse recurso natural, adotando-
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se técnicas de reutilização e tratamento dos efluentes
gerados. Também foi feito um levantamento da
legislação vigente quanto à captação de água e ao
descarte de efluentes líquidos. A lavagem da cana na
etapa inicial do processo apresentou o maior consumo
de água na etapa industrial e ela pode ser substituída
pela limpeza a seco que além de reduzir o consumo de
água, reduz as perdas de sacarose.
Etanol - Consumo de água - Efluentes industriais
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"BIOTECNOLOGIAS
VÃO
ÀS
COMPRAS":
CONSIDERAÇÕES SOBRE BIOTECNOLOGIAS E
CONSUMO
João Calis Neto e Profa. Dra. Germana Fernandes
Barata (Orientadora), Núcleo de Desenvolvimento da
Criatividade - NUDECRI, UNICAMP
O blog “Biotecnologias vão as compras” faz parte da
home Page do projeto Biotecnologias de Rua, vinculado
ao Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo e
à
Faculdade
de
Educação.
Através
dele,
investigaremos, por um lado, as representações e
juízos de valores que a opinião pública tem sobre
produtos tais como transgênicos, melhorados, etc.
Quais são as noções de biotecnologias associadas a
eles e se estas influenciam no consumo dos mesmos.
As percepções serão coletadas através de entrevistas
com consumidores em supermercados e feiras que
disponibilizem tais produtos para venda e, pelo blog,
através de postagens e seções que permitem a
interação do internauta. Por outro lado, pesquisaremos,
através de estudos teóricos e analise de material de
propaganda, como o marketing elabora o anuncio de
tais produtos e quais as relações estabelece entre
biotecnologias e consumo. A exposição destes é igual
ou não a daqueles que não sofreram nenhum processo
de alteração desse tipo? O estímulo ao consumo é o
mesmo para ambos? Que valores são agregados a
esses produtos pelo fato de serem modificados pelas
biotecnologias? Queremos fazer uma comparação
entre as noções de biotecnologias e consumo
levantadas em ambos os campos investigados,
analisando em que sentidos se assemelham ou se
diferenciam.
Biotecnologias - Consumo - Transgênicos
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5
5-Arilprolinas, 168

A
A pedra do reino, 9
Abacaxi, 370
Abatedouro, 315
Abertura de epóxido, 170
Abertura financeira, 216
Abordagem do tabagismo, 72
Abordagem do tabagista, 71
Absorção saturada, 149
Acervo, 22
Acessibilidade, 136, 322
Acetato, 371
Acidente vascular cerebral, 81
Acidentes, 79
Acidez de leite, 165
Ácido acrílico, 364, 372, 373
Ácido caínico, 112
Ácido clorogênico, 125
Ácido fórmico, 327
Ácido hialurônico, 362
Acido linoleico conjugado, 115
Acido oleico e SDS, 168
Ácido ózico, 187
Ácido quínico, 180
Ácido tranexâmico, 42
Ácido valpróico, 123
Ácidos graxos W-3, 286
Ácidos orgânicos, 291
Acoplamento C-C, 188
Aços inoxidáveis, 360
Acrilato de etila, 370
Actinote, 104
Acústica, 338
Acústica de edificações, 338
Adaptação, 224, 228
Adesão, 53, 60, 101
Adesivo, 302
Administração colonial, 255
Adoção, 213
Adolescente, 32
Adolescente hospitalizado, 32
Adsorção, 363, 375
Adsorção em argila, 374
Adulteração, 292
Adulteração imagens, 381
Aerofotogrametria, 321
Afasia, 70, 81, 229
Afetividade, 207
Afinação, 11
Agamaglobulinemia ligada ao X, 59
Agregados e blocos, 276
Agressividade, 210, 211
Agricultura, 314, 320
Agricultura familiar, 132, 242, 301, 302
Agrobacterium tumefaciens, 113
Agroecologia, 380
Agroindústria canavieira, 57
Agrotóxicos, 166
Água, 285
Água quente, 330
Aguas residuais, 319
Aids, 58
Aiveca, 302
A-Jatos, 141
Ajuste de curvas, 366

Ajuste de histórico de produção, 352
Alberto Giacometti, 15
Alcalinidade, 321
Álcool, 45, 67
Aleitamento, 91
Alexandre Herculano, 239
Alfa-amilase, 90
Algebras de Lie, 160
Algoritmos, 135
Algoritmos genéticos, 141, 344
Alimentos, 291
Alimentos funcionais, 290
Almir Mavignier, 2
Alteração de linguagem, 196
Alteração dimensional, 98
Alterações, 217
Alterações radiológicas, 50
Alternanthera tenella, 121
Amaranthaceae, 121
Amazônia, 250
Ambiência, 313
Ambiente colaborativo, 345
Ambiente web, 367
Ameloblastoma, 100
Amêndoa, 287
América do Sul, 214
America latina, 245
America Latina, 252
América Latina, 214
Amidas e aminas, 180
Amido, 299
Amido de mandioca, 291
Amilases, 288
Aminação, 371
Aminas, 184
Ampère, 139
Amplificador, 273, 341
Anaerobio, 320
Anaeróbio, 318
Analisador, 347
Análise, 11, 103
Análise comparativa, 221
Análise conformacional, 170, 188
Análise de dados, 148
Análise de discurso, 205, 224
Análise de fácies, 155
Análise de fármacos, 190
Análise de imagens, 135, 284
Análise de risco, 159
Análise de sinais, 375
Análise de sistemas, 273
Análise de sobrevivência, 66
Análise de velocidade, 164
Análise di fácies, 155
Análise digital, 21
Análise dimensional, 332
Análise do discurso, 234
Análise estatística, 222
Análise forense de imagens, 381
Análise formal, 11
Análise Gganulométrica, 377
Análise instrumental, 283
Análise modal, 353
Análise musical, 3
Análise petrográfica, 155
Análise residual de gases, 139
Análise sensorial, 291, 299
Análise snsorial, 297
Análise tridimensional, 85
Análises estratégicas operacionais, 362
Análogos heterocíclicos, 189

Anatomia, 126
Anéis e álgebras associativas, 163
Anemia, 53
Anemia hemolítica, 74
Anestésicos locais, 108
Aneurisma ventrículo esquerdo, 65
Aneurismectomia, 65
Anfibolito, 153
Anfípodes, 110, 111
Angiotensina, 64
Angiotensina II, 106
Animação, 137
Anisotropia, 140, 148
Anisotropias, 142
Anistia, 242
Anos 1960, 240
Anotação de imagens, 137
Ansiedade, 90, 95
Antena de microfita, 274
Antenas, 272, 274
Antibiótico tuberina, 179
Antibióticos, 180
Anti-espumante, 359
Antifúngicos, 26
Antimalárico, 109, 187
Antimicrobiano, 97
Antioxidante, 107, 307
Antioxidantes, 296
Antiretrovirais, 66
Antocianina, 311
Antocianinas, 125, 165
Anton Tchekhov, 234
Antonio Pinto, 5
Antropologia, 264
Antropometria, 84
Anuro, 120
Anyphaenidae, 116
Aposentadoria, 242
APPs, 259
Aprendizado, 254, 277, 278, 381
Aprendizagem, 275
Aproveitamento de água pluvial, 330
Aquecimento de água, 382
Aquecimento global, 153
Aquecimento solar, 330
Aquífero Guarani, 261
Aquisição, 233
Arado reversível, 302
Área hospitalar, 332
Argamassa, 172
Argamassas históricas, 335
Argentina, 243
Argila, 173
Argila organofílica, 373
ARHGAP21, 38
Arilação de Heck, 168
Aristoteles, 241
Aritmética intervalar, 161
Armanezagem, 304
Armazenagem, 98
Armazenamento, 87
Arqueano, 153
Arqueologia brasileira, 250
Arqueologia subaquática, 250
Arquitetura, 255, 317, 323
Arquitetura naval, 250
Arrabidaea chica, 26
Arranjo popular, 14
Arroz, 303
Arte, 19, 138, 208, 240
Arte abstrata, 18
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Arte cinética, 17
Arte de vanguarda, 18
Arte islâmica, 317
Arte popular, 251
Arte/cidade, 17
Artes plásticas, 2
Artes visuais, 15, 20
Articaína, 109
Articulação fílmica, 5
Artropatia, 46
Artur Azevedo, 231, 232
Asa, 182
Asa com winglet, 356
Ásia em desenvolvimento, 214
Aspectos psicológicos, 34
Aspectos sócio-econômicos, 197
Aspectos técnicos/estilísticos, 6
Assistência à criança, 32
Associação, 34
Associação estelar, 134
Ataque, 302
Ataque ácido, 172, 173
AtbZIP9, 124
Atenção à saúde, 41, 69
Atenção primária à saúde, 73
Atendimento em grupo, 58, 72
Atendimento odontológico, 196
Aterosclerose, 25
Aterros sanitários, 331
Atividade antimicrobiana, 87, 88
Atividade antioxidante, 120, 121
Atividade biológica, 189
Atividade de vida diária, 76
Atividade física, 83
Atividades circenses, 213
Atividades físicas, 103
Atraso produtivo, 222
Atributos físicos, 316
Atributos físicos do solo, 316
Atributos sísmicos, 158
Atrizes, 231
Atuadores magnéticos, 357
Audição, 41, 51, 52, 55, 56
AU-PD, 151
Autismo, 29
Auto conhecimento corporal, 19
Autocad, 335
Autoclave, 131
Autogestão, 247
Auto-imagem, 199
Auto-imunidade, 117
Autolisp, 335
Automação, 147
Automação e controle, 314, 348
Automatização, 352
Autoria, 232
Autoscopia, 207
Avaliação, 82
Avaliação de habilidades, 196
Avaliação de risco, 222
Avaliação educacional, 198
Avaliação Energética, 376
Avaliação microbiológica, 304
Avaliação videoendoscópica, 48
Aveia, 300
Avicultura, 308, 313
Azeite de oliva, 285, 292
Azul de metileno, 326

B
Bactérias intestinais, 123
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Bactérias não fermentadoras, 29
Bagaço cana-de-açúcar, 349
Bagaço de cana, 358
Baixo custo, 320
Balança, 312
Balanceamento de carga, 380
Balanço hídrico, 310
Bambu, 302, 303
Bambú, 318
Banana, 302
Banco de dados, 229, 230
Bancos públicos, 223
Bandas civis, 2
Barbara Strozzi, 11
Barra Funda, São Paulo, 210
Baru, 287
Base de prótese, 98
Basiléia, 214
Basiléia II, 213
Bauhinia forficata, 121
Bazin, 7
Bebida mista, 282
Beija-flores, 124
Bem estar, 305
Bem estar animal, 315
Bem-estar, 305
Bem-estar animal, 308
Bem-estar de suínos, 284
Benchmarks, 381
Benzofenona, 370
Bernardo Caro, 18
Beta bloqueador, 67
Beta-galactosidase, 288
Bexiga hiperativa, 103
Bexiga urinária, 25
Biblioteca, 339
Biblioteca genômica, 166
Bienal de São Paulo, 17
Bioaromas, 289
Bioatividade, 187
Biobutanol, 376
Biocatálise, 166, 186
Biocide, 368
Biodegradação, 184, 293
Biodegradáveis, 369
Biodegradavel, 368
Biodiesel, 132, 182, 183
Bioenergética mitocondrial, 109, 110
Bioetanol, 288, 351, 362
Biofilme dental, 100
Biofônica, 271
Biofotônica, 271
Biofótons, 272
Biogênese, 92
Bioinformática, 115
Biologia de sistemas, 114
Biomarcadores, 172
Biomateriais, 372
Biomecânica, 284
Biometria, 345
Biomonitores, 336
Biopolímeros, 298, 372
Bioptecnologia, 209
Bioquímica, 95
Bioreator com membrana MBR, 280
Biorredução, 185
Biossensor, 177
Biotecnologia, 265, 290, 363
Biotecnologias, 200, 383
Biotransformação, 186, 289
Biscoitos, 300
Blenda, 182

Blendas, 181, 182
Blindagem, 151
Bloqueio aerodinâmico, 356
Blown-pack, 284
Bobath, 81
Bossa nova, 225
Bothrops alternatus, 77
Botomônio, 140
Bovespa, 256
Bovinocultura leiteira, 305
Bovinos de leite, 284
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Bradford, 181
Brasil, 213, 219
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Bromelina, 363
Bruxismo, 95
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Cabelo, 173
Cacau, 114
CAD 4D, 335
Cadastro, 215
Caetano Veloso, 5
Café, 125
Café verde, 296
Cafeína, 326
Caju, 293
CAL, 172
Calcificação in vitro, 372
Cálcio, 27, 294, 295
Calcrete, 154
Cálculo de volume, 329
Cálculos teóricos, 188
Caldo de cana, 297
Caldo-de-cana, 287
Calibração, 190
Calibração de modelo, 326
Calor, 131
Calor específico, 312
Calorimetria, 144, 187, 191
Calorimetro, 144
Cama de frango de corte, 313
Camadas impermeabilizantes, 331
Camargo Guarnieri, 3
Campinas, 18, 108, 255, 256, 257, 263,
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Camundongo mdx, 107
Camundongos, 106
Camundongos mdx, 107
Cana-de-açúcar, 297, 314
Canal lateral, 88
Câncer, 44
Câncer de laringe, 30
Câncer de mama, 36, 50, 60
Câncer de próstata, 78
Cancro cítrico, 179
Candomblé, 253
Cânone Literário, 231
Canto, 3, 225
Caos/ordem, 266
Capacidade de máquina, 348
Capacidades, 76
Capacitância, 281
Capital cultural, 197
Capital social, 244, 250
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Captador, 340
Caracteres, 104
Caracterização, 165, 278, 346
Caracterização de argila, 373
Caracterização de argilas, 374
Caracterização de petróleo, 371
Caracterização geotécnica, 330
Caracterização metalúrgica, 353
Caracterização reservatórios, 158
Carajás, 156, 157
Caravana Farkas, 9
Carboidratos, 176
Carbon fiber composite, 342
Carbonatação, 324
Carbono amorfo, 281
Carcinogenese, 77
Carcinogênese, 25
Carcinoma de pulmão de Lewis, 117
Cárie dentária, 89, 95
Cáries precoce da infância, 95
Carnática, 21
Carne a vácuo, 284
Carne bovina, 296
Carotenóides, 286
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Cartografia, 257, 321
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Casca de arroz, 366
Cascas esféricas, 325
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Cavitação, 325
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Cellbe, 381
Célula solar, 382
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Células dendríticas, 117
Células hela, 123
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Ciclismo, 80
Ciclo de vida, 116
Cicloeterificação, 179
Ciclofosfazeno, 188
Ciclone, 374
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Cidade, 248
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Cimentos resinosos, 93
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Cirurgia cardíaca, 66
Cirurgia e traumatologia BMF, 94
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Cirurgia pediátrica, 43
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Citoesqueleto, 125
Citogenética, 120
Citros, 116
Citrus, 116
C-jatos, 141
Clarificação, 293
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Classificação de imagens, 137
Cláudio Pastro, 240
Clavelina oblonga, 120
Clínica ampliada, 39
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Clobetasol, 68
Clorexidina gel, 88
Clorexidina liquida, 88
CLP, 364
Cluster de computadores, 341
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Coagulantes naturais, 309
Cobre, 156, 157
Coco verde, 320
Côco verde, 318
Coeficiente de Poisson, 315
Coeficiente dilatação térmica, 145
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Cogeração, 350
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Colagenoses, 34
Coleta seletiva, 322
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Colheita, 315
Coliformes, 320
Colisão continente-arco, 153
Colo do útero, 76
Colofônia, 292
Coluna de bolhas, 374
Coluna de leito fixo, 288
Comércio a retalho, 252
Comércio exterior, 218
Comércio internacional, 216
Comércio intraregional, 214
Cômico, 5
Comme des garçons, 12

Compactação, 314
Compactação do solo, 304
Comparação, 314
Compartimentação do espaço, 259
Compartimento territorial, 260
Competição, 85
Competitividade, 218
Comportamento, 284, 308
Comportamento de cuidadores, 87
Composição, 7, 20, 21
Composição corporal, 82, 83
Composição instrumental, 14
Composição mineral, 283
Compósito, 96, 102
Compósitos, 96
Compostos aromáticos, 293
Compostos fenólicos, 286
Computação paralela, 341
Comunicação, 87, 347
Comunicação alternativa, 49
Comunicação sem fio, 341
Comunicações ópticas, 270
Comunidade, 251, 277
Comutação de pacotes/rajadas, 275
Concordância, 227
Concreto, 276, 318, 324
Concreto auto-adensável, 276
Concurso habitasampa, 210
Condicionadores, 173
Condições de trabalho, 56, 57
Condomínios fechados, 323
Condutância estomática, 310
Condutividade, 146
Condutividade hidráulica, 331
Confederação, 212
Conformação molecular, 161
Conforto ambiental, 327
Conforto térmico, 327, 328
Conforto térmico de bovinos, 284
Conhecimento local, 261
Conjugados, 297
Conservação, 287
Conservação arquitetônica, 335
Conservação de água, 330
Conservantes, 191
Construção civil, 276
Construção de conhecimento, 199
Construtivismo, 278
Consumo, 383
Consumo cultural, 260
Consumo de água, 305, 383
Consumo energia, 132
Contaminação, 110
Contato pneu e solo, 308
Contexto, 224
Contracultura, 240
Controladores, 364
Controle, 132
Controle biológico, 125
Controle convencional, 357
Controle de processos, 362
Controle de trajetórias, 192
Controle de vibrações, 347
Controle emocional, 344
Controle robusto, 347, 357
Conversores, 342
Cooperativismo, 237
Coordenação motora, 82
Coreografia, 2
Corpo, 13
Correções, 356
Correlação de fase, 345
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Correnteza marítima, 352
Correspondentes Bancários, 221
Corrosão, 87, 352
Corte a laser, 329
Cortisol, 90
Cosméticos, 191
Cotidiano, 254
Cozimento, 303
Cráton São Francisco, 153
Creche, 205
Creches, 126
Crédito, 221
Crédito consignado, 242
Crescimento econômico, 220
Crescimento físico, 84
Criação, 6
Criação artística, 15
Criança, 75, 78, 210
Criança hospitalizada, 32
Criança institucionalizada, 50
Criança surda, 197
Crianças, 205, 211
Criatividade, 337
Criptococose, 58
Crises financeiras, 216
Cristal-líquido, 191
Cristalografia, 140
Cristaloquímica, 156
Crïtica esportiva, 211
Critica literária, 225
Crítica literária, 234
Cromatina, 123
Cromatografia, 291, 362, 377, 378
Cromatografia de íons, 178
Cromatografia gasosa, 278
Cromatografia líquida, 191
Cromo, 369
Cromogranina A, 78
Cromossomo, 120
Cromossomo y, 39
Cromossomos, 108
Crônica, 227
Crônicas, 231, 232
Cr-Rom, 275
Cuidadores, 58
Cuidados de enfermagem, 32
Cuidados de saúde, 35
Culto ao Corpo, 212
cultura, 230
Cultura celulares, 127
Cultura de células, 43, 114
Cultura escolar, 202, 204
Cultura popular, 15
Culturas Escolares, 205
Currículo, 200, 201
Currículo escolar, 202
Currículo regionalizado, 261
Cursos de formação, 208
Curva de risco, 352
Curvas diferenciáveis, 163
Curvatura, 163
Cutinase, 289
CVD, 341
CYP1A1, 30
CYP1B1, 24
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Dança do Brasil, 3
Dança literatura, 6
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Danças do Brasil, 10
Daphina, 336
DAPK2, 123
Dapper, 119
David Hume, 244
Deacetilases de histonas, 122
Debye, 151
Defesa química, 120
Deficiência piruvato quinase, 74
Deficiência visual, 76
Deformações, 152
Deformidade dento-facial, 94
Deglutição, 48
Degradação, 173, 326
Degradação de cabelo, 173
Degradação de fármacos, 280
Degradação de vinhaça, 280
Degradação fotoquímica, 173
Democracia, 246
Demografia, 217, 250, 264
Demografia histórica, 264
Dengue, 39, 61
Densidade, 285
Densidade de potência, 102
Densidade mineral óssea, 25
Dentição mista, 92, 95
Dentina, 99, 100
Dentoalveolar, 94
Deops, 242
Dependência a nicotina, 32
Deposição por vapor químico, 143
Depósitos eólicos, 155
Depressão, 73
Dermatófitos, 26
Descargas atmosféricas, 342
Descartes, 241
Descoloração de papel, 373
Desejo, 264
Desempenho, 328
Desempenho acústico, 338
Desempenho motor, 84
Desemprego, 236
Desenho, 19, 50
Desenho universal, 321, 332
Desenvolvimento, 55, 116, 195, 233, 317
Desenvolvimento da linguagem, 52
Desenvolvimento de interface, 380
Desenvolvimento infantil, 29, 55
Desenvolvimento pulmonar, 47
Desenvolvimento regional, 218
Desestalinização, 238
Desidratação osmótica, 295
Design de interação, 265
Desinfecção, 88, 325
Despolpamento, 287
Dessorção térmica, 138
Destilação, 376
Detecção automática de cio, 284
Detecção de olhos, 277
Detecção eletroquímica, 176
Detecção falsificações, 381
Detector, 139
Detectores plásticos, 147
Diabetes mellitus, 35
Diacetil, 299
Diacilglicerois, 166
Diafragma, 47
Diagnóstico precoce, 26
Diagrama, 164
Diagramas ee fase, 361
Dialeto, 234
Dicção, 3, 14

Dichorisandra Hexandra, 122
Dicroísmo circular, 179
Didascálias, 4
Didemnum perlucidum, 120
Dieta artificial, 116
Dieta cariogênica, 95
Diferenças, 218
Diferenças finitas, 357, 358
Diferenciação, 68
Diferenciação do sexo, 24
Dificuldade de aprendizagem, 195
Dificuldade leitura e escrita, 230
Difração de raio X, 140
Difração de raios-X, 148
Difusores, 338
Digital, 22
Digitalização 3D, 329
Dihidropiranonas, 189
Dimensionamento de amostra, 91
Dimensões filme, 145
Dinâmica, 358
Dinâmica de estrutura, 353
Dinâmica molecular, 184
Dinamica populacional, 264
Dinâmica regional, 252
Dinâmica veicular, 354
Dipirona, 105
Diplomacia, 219
Direito, 242
Direito penal, 247
Direitos reprodutivos, 264
Diretrizes curriculares nacionais, 203
Disciplina, 247
Discurso, 230
Disfagia, 48
Disgenesia gonadal, 24, 39
Dislipidemia, 66
Dispersão, 209
Dispersão de sementes, 108
Distribução de renda, 220
Distribuição de deformação E T, 307
Distribuição de temperatura, 357
Distribuição geográfica, 122
Distribuida, 382
Distribuidores de gás, 349
Distrofia, 122
Distúrbio, 75
Ditadura militar, 243
Diuron, 170
Diversidade, 104
Dívida externa, 219
Divulgação científica, 152, 200, 266
Doadores de NO, 27
Documentário, 8
Documentário brasileiro, 9
Documentário moderno, 9
Documentário nacional, 8
Doença de Alzheimer, 224, 225
Doença de Chagas transfusional, 36
Doença periodontal, 97
Doenças cardiovasculares, 66
Dólar, 220
Domínio Ceará Central, 159
Dosimetria, 149
Doutrina do direito, 249
Downer, 369
DPPH, 120
DRGE, 50
Drug delivery, 109
Drug-delivery, 108
DTI, 343
Dupla cômica, 21
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Eclogito, 159
Ecologia, 116, 125
Ecologia industrial, 322
Economia política, 216
Economia solidária, 236, 237
Economias emergentes, 221
Ecotoxicidade, 269, 270
Ecotoxicologia, 272
Educação, 142, 200, 203, 204, 345, 381
Educação ambiental, 275
Educação de graduação em medicina, 65
Educação de jovens e adultos, 207
Educação e ideologia, 207
Educação e reprodução, 207
Educação em saúde, 89
Educação especial, 198
Educação fisica, 213
Educação física, 81, 212
Educação física escolar, 81
Educação fïsíca escolar, 212
Educação inclusiva, 198
Educação infantil, 41
Educação médica, 71, 75
Educação musical, 6
Educação não-formal, 2, 142
Educação/currículo, 65
Educadores musicais, 6
Educador-referência, 205
Educar, 208
Educativo, 89
Edulcorante, 291
Edulcorantes artificiais, 171
Efeito de proximidade, 146
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Eficiência de células solares, 144
Eficiência de secagem, 377
Efluente, 335
Efluente farmacêutico, 280
Efluente sanitário, 305
Efluente sucro-álcooleiro, 280
Efluentes industriais, 383
Elaboração de conceitos, 199
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Elasticidade transversal, 315
Elastina, 125
Eleições brasileiras, 238
Elementos de contorno - Mec, 351
Elementos egoístas, 119
Elementos finitos, 347, 361
Elementos traço, 158
Eletroconvulsoterapia, 33
Eletrocromatografia, 166, 167
Eletrodeposição, 352
Eletrodinâmica, 139
Eletrodos descartáveis, 177
Eletroforese capilar, 171, 176, 185
Eletromagnetismo computacional, 341
Eletromiografia, 80
Eletrônica de potência, 342
Elétrons Iiternos, 189
Elétrons-emissão, 343
Elevação artificial, 349
Emancipação, 253
Embalagem, 285, 291, 292
Embalagem inteligente, 379
Embriogênese, 47

Emissões otoacústicas, 31
Empacotamento tridimensional, 135
Empatia, 71
Emulsão, 367
Emulsificante, 299
Emulsões, 297
Emulsões alimentícias, 298
Enciclopédia digital, 275
Endocardite, 103
Endodontia, 88
Endossimbiontes, 119
Energia, 334, 343
Energia de ionização, 189
Enfermagem, 34, 42, 54
Engenharia de petróleo, 349
Engenharia de software, 281, 282
Engenharia de tecido, 68
Engenharia do conhecimento, 269
Engenharia reversa, 329
Engenheiros, 262
Enovelamento de proteína, 168
Enovelamento de proteínas, 167
Ensaio de proctor, 316
Ensaios clínicos, 162
Ensaios edométricos, 330
Ensino, 273
Ensino de dança, 2
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Ensino de geociências, 261
Ensino de Geociências, 157
Ensino de matemática, 200
Ensino em ciclos, 198
Ensino fundamental, 202, 233
Ensino médio, 212
Ensino não-formal, 210
Enterobacteriacea, 284
Entretenimento, 333
Envelhecimento, 83
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Epidemia, 39
Epidemiologia, 39, 61, 79, 93
Epigenética, 123
Epilepsia, 62, 112
Epilepsia do lobo temporal, 37
Epilepsy, 128
Epistemologia, 240, 245
Equações diferenciais parciais, 162
Equalização de canais, 345
Equilíbrio, 363
Equilíbrio de fases, 286
Equilíbrio de Nash, 380
Equilíbrio líquido-líquido, 372, 373
Equipamentos, 315
Equipamentos sonoros portáteis, 31
Eritropoetina, 53
Eritropoiese, 41
Erosão do solo, 311
Esclerodermia localizada, 34
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Esclerose múltipla, 118
Escoamento bifásico, 354
Escoamento gás-líquido, 374
Escoamento intermitente, 354
Escoamento óleo-água, 348, 349
Escola, 45
Escola nova, 203
Escolaridade, 217
Escravidão, 253, 254
Escrita, 266
Escultura, 11
Esgoto, 319
Esgoto doméstico, 336

Esofagectomia, 51
Esôfago, 51
Esôfago de Barrett, 50
Espacialidade, 16
Espaço, 16, 19
Espaço público, 255
Espaço urbano, 258
Espaço vivido, 260
Espaços públicos, 328
Espaços urbanos abertos, 327
Espalhamento, 338
Espasticidade, 81
Espectrometria de massa, 139
Espectrômetro, 144
Espectroscopia, 128, 138, 156, 167
Espectroscopia atômica, 149
Espectroscopia nir, 176
Esperiência, 263
Esponjas metálicas, 359
Espumas, 181
Espumas metálicas, 359
Estabilidade, 97, 285, 297
Estabilidade de carbocátion, 170
Estabilidade de proteínas, 167
Estabilização, 297
Estaca modelo, 334
Estacas, 310
Estado, 223
Estado de exceção e natureza, 230
Estado de Mato Grosso do Sul, 253
Estados Unidos, 219
Estágio clínico em fonoaudiolo, 28
Estatina, 46, 67
Estenose, 51
Ésteres de celulose, 181
Esterificação, 364
Estética, 235
Estilização, 223
Estimação sistema naolinea, 355
Estratégias, 376
Estreptococo grupo B, 34
Estresse, 90, 106, 107
Estrutuação da personagem, 10
Estrutura celular, 294
Estrutura do solo, 304, 316
Estrutura produtiva, 214
Estruturas em casca, 324, 325
Estruturas sanduíche, 331
Estudantes universitários, 45
Estúdio, 338
Estudo de viabilidade técnica, 132
Estudos em linguagem, 69
Etanol, 375, 383
Etanol anidro, 375, 376
Ethosuximida, 123
Ética, 249
Etiologia, 29, 78
Eucalipto, 115
Eups, 311
Euro, 220
Euroscore, 65
Eventos adversos, 60
Evolução, 33
Exame urológico, 342
Exclusão, 230
Exercício, 107
Exercício físico, 80
Exergia, 350, 366
Expansão do ensino, 207
Expectativa temporal, 253
Expedições militares, 255
Experiência urbana, 263
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Experiências estéticas, 13
Experimental, 373
Experimento Auger, 148
Experimento star, 148
Experimentos, 354
Exportações, 216
Expressão, 13
Extensões HNN, 162
Extração, 228, 296
Extração a baixa pressão, 293
Extração em fase sólida, 166, 174
Extração líquido-líquido, 371
Extração supercrítica, 185, 286, 293
Extratos vegetais, 293

F
Faas, 190
Fabricação, 360
Fabricação digital, 328
Fábricas recuperadas, 237
FAK, 38
Fala, 225, 233
Falciforme, 25
Família, 53, 195, 197, 199, 248
Farinha integral, 300
Farmácia clínica, 69
Fármaco, 183
Farmacoterapia, 69
Fase estacionária, 178
Fase lamelar, 191
Fator de transcrição, 124
Fator K, 311
Fatores de risco, 50, 53, 126
FDTD, 279
Feijão, 303, 307
Feira livre, 57
Fellini, 7
Feminina, 217
Femtossegundos, 144
Fenol, 363
Ferramenta de teste, 281
Ferramentas tecnológicas, 367
Ferrovias, 262
Fertilizantes, 364
Fibra de coco, 291, 292
Fibra óptica, 369
Fibra óptica sensora, 351
Fibras C, 105
Fibras de aço, 324
Fibroína de seda, 372
Fibrose cística, 29, 30
Ficus Carica L., 301
Filme emulsionado, 379
Filmes, 12, 146, 378, 379
Filmes finos, 281, 341
Filosofia no ensino médio, 204
Filtração lenta, 309
Filtragem, 315
Filtragem adaptativa, 345
Filtro anaeróbio, 319
Filtro de areia, 319
Filtro solar, 370
Filtros, 91
Filtros anaeróbios, 306, 320
Filtros de areia, 320
Finanças, 256
Financeiro e seguros, 334
Financiamento curto prazo, 214
Fisica, 241
Física computacional, 150
Física de polímeros, 150
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Física Estatística, 150
Física moderna, 205
Fisiologia, 160
Fissuras, 98
Fitoquímica, 177
Fitorremediação, 270
Fitoterapia, 124
Fitro de Kalman, 352
Flausino Valle, 6
Flavonóides, 116
Flexibilização, 219
Flexo-torção, 351
Floculadores granulares, 309
Fluidização, 366, 367, 375
Fluido de corte, 348
Fluidodinâmica computacional, 365
Flumequina, 326
Fluorescência, 175
Fluorescência de raios X, 336, 337
Fluorescência de raio-X, 283
Fluoxetina, 97
Fluxo, 171
Fluxo de caixa, 334
Fluxo de carga, 339
Fluxo de encaminhamento, 36
Fluxo polínico, 124
Fluxos combinados, 155
Fluxos oscilatórios, 155
Folclore, 204
Folding de proteínas, 141
Fonoaudiologia, 48, 49, 54, 69, 70
Fonte de dados, 248
Fontes chaveadas, 342
Força, 84
Força de cisalhamento, 296
Força de mordida, 95
Força explosiva, 84
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Formação de professores, 157, 206, 207,
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Formação marília, 154
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Formaldeído, 327
Formas para concreto, 328
Forrageiras, 104
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Fotoativação, 96
Fotobiorreatores, 378
Fotocatálise, 363
Fotocatálise heterogênea, 169, 193
Fotocondutividade, 146, 147
Foto-elétrico, 340
Fotografia, 7, 20, 213, 235, 255
Fotólise oxidativa, 191
Fotoluminescência, 143
Fotônica, 270
Fotorrefrativos, 146, 147
Fotos de Famíli, 199
Fotovoltaica, 382
Foucault, 241
Fracionamento geoquímico, 160
Fragilidade, 53
Fragilidade de ecossistemas, 157
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Frango de corte, 305, 308, 313
Franz Kafka, 227
Fratura de quadril, 53

Fraturas, 50, 94
Fraturas expostas, 79
Freios automotivos, 350
Frenagem regenerativa, 350
Freud, 206
Fronteira estocastica, 219
Fronteiras agrícolas, 240
Fruta, 311
Frutas, 291
Fruto, 126
Frutooligossacarídeo, 290
Frutooligossacarídeos, 288
Função hepática, 29
Funcionais, 291
Funcionalidade, 299
Funções de Green, 164
Fundição, 353
Fundições, 57
Fundos de estabilização, 220
Fundos soberanos, 220
Fungos, 303, 313
Fusarium oxysporum, 289
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Galactooligossacarídeo, 290
Galactooligossacarídeos, 288
Galvanoplastia, 269
Games para computador, 13
Gânglio da raiz dorsal, 111
Gás natural, 176
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Gelana, 297
Gelificação, 295
Gelificação a frio, 298
Gene, 101
Gênero, 79, 211
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Gêneros literários, 224
Gêneros publicitários, 233
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Genes Wnt, 119
Genética, 27, 277
Genética médica, 26
Genotoxicidade, 269
Geociências, 152
Geodésia e cartografia, 272
Geografia e literatura, 263
Geometria, 164, 317
Geometria de superfícies, 164
Geomorfologia, 257
George Fletcher Bass, 250
Georreferenciamento, 272
Geossistemas, 257
Geotrichum, 294
Geração, 382
Geração de colunas, 165
Geração de potência, 358
Geradores síncronos, 340
Gerência de redes, 281
Gerenciamento, 360
Germinação, 271
Gestação, 34, 40
Gestão, 279
Gf Aas, 191
Giardiose, 126
Ginastica laboral, 107
Glaucoma, 24
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Glicerol, 379
Glicogenose, 29
Glicólise, 181
Glicose-oxidase, 292
Globalização, 229
Goma guar, 299
Goma xantana, 299
Gonadoblastoma, 39
Goniotalamina, 189
Gosto, 244
GPS, 305
GPS e PDOP, 272
Grades, 136
Gradientes conjugados, 361
Grafeno, 131
Graffiti, 17
Granadas, 156
Granulação, 377
Grau de conversão, 90
Gravação, 338
Gravidade, 59
Grávidos, 44
Gravura, 16
Greves ABC, 237
Grid AG, 382
Grupo Bauru, 155
Grupo terapêutico, 70
Grupo tubarão, 152
Grupos, 160, 162
Grupos Escolares, 205
GSTM1 e GSTT1, 30
Guarani Kaiowa, 240
Guarujá, 261
Guerra civil espanhola, 247
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Habitação, 244, 337
Habitação centro São Paulo, 209
Habitação operária, 254
Habitação social, 209, 210, 337
Hábito de fumar, 32
Hábitos auditivos, 31
Hábitos orais, 101
Haloidrinas, 186
Hausdorff, 161
Hedge, 221
Hegemonia, 216
Hélio Oiticica e Artur Barrio, 17
Hepatite B, 40
Hérnia diafragmática congênita, 47
Heterocromatina, 122
Heteroestruturas, 143
Heteropterys aphrodisiaca, 124
Heurísticas, 161
Híbrido inorgânico, 174
Hidrocarbonetos, 110, 111
Hidroformilação, 187
Hidrogéis, 369
Hidrogênio, 142
Hidrolases, 166
Hidrolisado protéico, 295
Hidrolise, 289
Hidrólise, 294
Hidronefrose, 43
Hidróxido de alumínio, 168
Higienismo, 203
Hiperalgesia, 105
Hipertensão arterial, 79
Hipertexto, 12

Hipoclorito de sódio, 87, 99
Hipoglicemia, 35
Hipotálamo, 111
Hipótese filogenética, 104
Histoire(S) du cinéma, 249
História, 16
História da América Latina, 219
História da arqueologia, 250
História da educação, 202, 203, 204
História da enfermagem, 34
Historia da geografia, 257
História da geografia, 257
História da literatura brasileira, 228
História de Portugal, 250
História do Brasil-Império, 227
História do livro, 202
História dos games, 13
História em quadrinhos, 226
História oral, 241
História regional, 261
Histórias em quadrinhos, 228
Historiografia bandeirantista, 245
Hiv, 67
HIV, 38, 40, 61, 69
Hoje é dia de Maria, 9
Holografia, 147
Holoimagens, 147
Homeopatia, 65
Homossexualidade, 199
Hospitais universitários, 34
Hospital, 59
Hospital universitário, 103
Hplc, 64
Hückel, 151
Humanização no atendimento, 196
Humanos, 106, 107
Hydra attenuata, 269
Hymenolepis diminuta, 123
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ICP-MS, 158
Identidade, 230, 251
Identidade nacional, 211, 251
Identidade polinomial, 163
Identidades culturais, 250
Idosas, 53
Idoso, 58
IGF1, 101
Il-17, 118
Il-18, 46
Imagem, 200
Imagens, 208
Imagens - interpretação, 254
Imagens orbitais, 321
Imagética, 213
Imaginário de licenciandos, 205
Imidas, 44
Imigração, 253
Imigração internacional, 264
Imobilização, 288, 294
Impacto ambiental, 270
Impacto da doença, 72
Impactos sócio econômicos, 158
Impedância, 347
Impelidor, 366
Imperialismo, 216
Imprensa, 227, 228
Impressão 3D, 329

Impressão digital, 345
Improvisação, 6
Improvisação temática, 14
Imunoglobulina A, 90
Imunoistoquimica, 77
Imunoistoquímica, 50
Imunologia, 46
Imunomodulador, 178
Imunomoduladores, 118
Imunossupressão, 62
Incêndio, 318
Incisivos hipofuncionais, 97
Inclusão social, 198, 224
Inconsciente, 235
Incontinência urinária, 103
Inconversibilidade monetária, 222
Incrustações, 325
Incubação de ovos, 314
Indicador de Ph, 379
Indicador de Risco, 52
Indicadores, 380
Indicadores de risco, 51
Índice de acidez, 183
Indice de coordenação, 85
Índice de iodo, 182
Índice de Malmquist, 219
Índice de ventilação, 102
Índices prognósticos, 66
Individuação, 235
Indução de parto, 37
Indústria, 215
Indústria cultural, 15
Indústrias nucleares brasileiras, 270
Infarto agudo do miocárdio, 60
Infarto do miocárdio, 72
Infecção hospitalar, 29, 59
Inferência de verossimilhança, 162
Inflamação, 31
Inflexões, 366
Informação, 256
Informação em saúde, 59, 60
Informática e educação, 277
Infra-estrutura, 258
Infravermelho próximo, 175
Inibidor HIV protease, 185
Inibidores da iNOS, 129
Iniciação esportiva, 210
Injeção de falhas, 281
Inovação, 215
Inseto, 116, 123
Insolação, 327
Instalações hidráulicas, 325
Instituição, 63
Instrumentação, 87, 138, 334, 342
Instrumentação analítica, 176
Insuficiência renal aguda, 62
Insulina, 63, 64, 129
Intecorrências, 36
Integração regional, 214
Intelectuais, 243, 262
Inteligência artificial, 13, 362
Interação, 197
Interação dentista/paciente, 196
Interação dinâmica solo-estrutura, 353
Interação fluido-estrutura, 361
Interação proteína ligante, 168
Interação solo-estrutura, 353
Interações agonísticas, 128
Interações de orbitais, 170
Interações hadrônicas, 141
Interface gráfica, 137
Interferência por RNA, 43
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Intermetálicos, 138, 140
Internet, 152, 209
Interpretação, 3, 21
Interpretação/análise musical, 4
Intervenção farmacêutica, 69
Intervenção urbana, 17
Intron, 101
Inundações, 261
Invasão Biológica, 126
Inversor de fonte de tensão, 340
IODD, 87
Iogurte, 292
Íon alumínio, 168
Ionômero de Vidro, 98
IPTV, 281
Irrigação, 305, 307, 315
IRS-1, 73
Islâmica, 317
Isocopalanos, 186
Isolador elétrico, 276
Isópodes, 110
Isquemia fria, 62
Itu, 2
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Japão, 263
Jatai, 154
Jato cavitante, 325
Java virtual machine, 381
Jazz, 14
JBN, 133
Jean-Luc Godard, 249
Jesuítas, 204
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João Bosco, 14
Joãozinho, 234
Jogo, 6, 20, 21
Jogo simbólico, 196
Jogos, 213, 277
Jogos coletivos esportivos, 81
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Jornalismo, 223
Jornalismo científico, 153
José Mogica Marins, 8
José Saramago, 230
Jovens atletas, 84
Juízos sintéticos a priori, 240
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Jussara, 165
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Kung Fu, 212
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Ladino, 254
Lapachol, 185
Lapso, 231
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Laser, 118, 119
Laup, 70
Lazer, 212
Legislação habitação social, 209
Legitimidade, 242
Lego mindstorms, 344
Leguminosas, 270
Leite UHT, 295
Leito de jorro, 121
Leito fixo, 375
Leito fluidizado, 365, 376
Leitos fluidizados, 349
Leitura, 232
Leitura situada, 233
Leptina, 112
Leptospirose, 61
Lesão, 118, 119
Lesão cerebral, 75
Lesão Medular, 25
Letalidade, 61
Letramento, 197, 232
Letramento digital, 224, 265
Leucemia, 73
Leucemia linfocítica aguda, 32
Leveduras, 26, 288
Liberação controlada, 364
Licenciamento, 314
Licenciatura em dança, 2
Liga de titânio, 348
Ligamento periodontal, 97
Ligas de titânio, 361
Ligas metálicas, 358
Limas Niti, 87
Limitações, 76
Linalol, 179
Linfoma não-Hodgkin, 74
Língua de sinais, 197, 226
Língua geral do sul, 234
Linguagem, 16, 48, 52, 54, 231
Línguas indígenas, 234
Linguística computacional, 228
Linguística de corpus, 228
Linhas de contrabaixo, 15
Lipase, 132, 294
Lipases, 289
Lipemia, 115
Lipossomas, 109, 370
Líquor, 38
Literatura, 199, 206, 228
Literatura alemã, 227
Literatura brasileira, 223, 226
Literatura contemporânea, 229
Literatura gótica, 239
Literatura hispano-americana, 226
Literatura portuguesa, 230
Literatura uruguaia, 226
Litografia macia, 150
Livio Abramo, 16
Livros didáticos, 233
Lodo de eta, 278
Lógica fuzzy, 284
Logística, 332, 333, 334
Logística aeroportuária, 333
Loucura, 241
Lubrificação hidrodinâmica, 357
Luizão Maia, 15
Lula Galvão, 4
Luminescência, 143, 171
Lúpus eritematoso sistêmico, 46
Luz, 209
Luz ultravioleta, 304
LVD, 142
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Macarrão instantâneo, 299
Machado Joseph, 48
Maciez, 296
Macrófago, 46
Madeira, 310, 331
Magnetismo, 149, 174
Magnetocalorico, 144
Magnetocalóricos, 144
Magnetoimpedância, 149
Malária, 178
Malha numérica, 374
Maloclusão, 91
Malpighiaceae, 166
Mamografia, 28
Mamona, 302
Mancais axiais, 357
Mancais lubrificados, 357, 358
Manejo de Pragas, 125
Manejo do solo, 316
Manguezais, 157
Manufatura, 360
Manutenção, 326
Mapa de vales, 277
Mapa tátil, 321
Mapa tátil/sonoro, 332
Mapas cognitivos, 269
Mapas mentais, 273
Mapeamento geológico, 156
Maquete, 329
Máquina multifuncional, 301
Máquinas síncronas, 340
Marcador molecular, 104
Marinha portuguesa, 250
Mario Benedetti, 226
Mario Bueno, 18
Martensita, 360
Martins Pena, 231
Marx, 248
Marxismo, 225
Massa alimentícia, 301
Massa corporal, 101
Mastologia, 77
Mata atlântica, 127
Mateiriais magnéticos, 138
Matemática computacional, 279
Matéria Insaponificável, 296
Materiais, 276
Materiais celulares, 359
Materiais cerâmicos, 278
Materiais compósitos, 359
Materiais de construção, 276
Materiais magnéticos, 149
Materiais porosos, 185
Materiais reciclados, 276
Material didático, 139
Material particulado, 337
Maternidade, 264
Matrizes colagênicas, 150
Maturação, 84
Mau condicionamento, 339
Máximo IAC-138-22, 305
MCI, 351
MCM-41, 364
MDM2, 45, 74
MDX, 122
Mecânica das estruturas, 353
Mecanismo de reação, 170
Mecanização, 315
Mecanização da agricultura familiar, 301
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Mecatrônica, 133
Mediação, 199, 224
Medicação intracanal, 88
Medicamentos, 67, 175
Medicinas alternativas, 65
Medidas de coerência, 164
Medo, 260
Megaesôfago avançado, 51
Meios de comunicação, 153
Mel, 191
Melanoma maligno, 30
Melatonina, 111
Melodrama, 4, 5
Membrana, 379
Membranas, 293, 372
Memória, 16, 199, 231, 243, 245, 254,
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Memória da educação, 205
Meningeoma, 28
Menopausa, 86
Menorragia, 42
Mensagens eletrônicas, 228
Mercado de derivativos, 222
Mercado de trabalho, 244, 252
Mercado financeiro, 221
Mercado fonográfico, 13
Mercocidades, 258
Mercosul, 258
Merleau Ponty, 13
Metabolismo anaeróbio, 106
Metabolismo do ferro, 41
Metacrilatos, 167
Meta-discurso clínico, 225
Metais pesados, 175, 336
Metalogênese, 156, 157
Metanol, 183
Metformina, 183
Método BPI, 3
Método das características, 162
Método de diferenças finitas, 357
Método dos elementos de contorno, 353
Método dos elementos discretos, 365
Método dos elemesntos finitos, 324, 325
Método gravimétrico, 312
Método spline, 366
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Metodologia de projeto, 339
Métodos de extração, 121
Métodos de indução, 37
Metrópole, 244
MGR, 352
Micelas, 191
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Microbiologia, 95
Microbiotecnologia, 150
Microclima, 328
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Microeletrônica, 343
Microestrutura, 311, 361
Microfita, 272
Microgravimetria, 183
Microrganismos, 312
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Microscopia de força atômica, 131, 150
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Microssatélite, 127
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Microtração, 92
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Mieloma múltiplo, 31, 74
Migração, 252
Milho, 312
Militares, 242
Minerais, 190
Mineralizações polimetálicas, 156
Mineralogia, 153
Miniatura, 11
Miniaturização de antenas, 274
Minimização, 322
Minissérie, 9
Mioelétrica, 355
Miofibroblasto, 100
Miotoxina, 127
Mira Schendel, 19
Mirena, 42
Miscibilidade, 182
Mistura binária, 366, 367
Mistura contínua, 371
Mitocôndria, 105
Mobilidade, 135
Mobilidade cotidiana, 239
Mobilidade espacial, 252
Mobilidade social, 252
Moda - vestuário, 254
Modelagem, 311
Modelagem analítica, 355
Modelagem de asa finita, 356
Modelagem eletromagnética, 342
Modelagem matemática, 160, 375
Modelagem numérica, 355
Modelagem sonora, 14
Modelo de Transpiração, 310
Modelos gráfico-matemáticos, 160
Modelos matemáticos, 340
Modelos reduzidos, 332
Modelos solares, 151
Modernidade, 235
Modernismo, 19
Modificador, 30
Modulação por largura de pulso, 340
Módulo elástico, 145
Módulo solar, 382
Moeda, 220
Moire, 307, 308
Monilíase, 114
Moniliophthora perniciosa, 113, 115
Moniliophthora roreri, 114
Moniliphtora perniciosa, 114
Monoglicerídios, 301
Monolitos, 166, 167
Monotipias, 19
Monte Carlo, 363
Monte Carlo de Difusão, 189
Moradia estudantil, 45
Morbidade puerperal, 40
Morfoanatomia, 122
Morfologia, 171
Morfologia matemática, 277
Morfometria, 37
Mortalidade, 36, 59, 60, 67
Morte, 8
Motivação, 71
Motivação para aprender, 202
Moto, 79
Motores de combustão, 358
Motoristas, 56
Motoristas de táxi, 56
Movimentação dentes, 98
Movimento, 241

Movimento de moradia, 247
Movimento próprio, 134
Movimento-idéia, 6
Movimentos sociais, 246, 247
MRI, 145
MRS, 128
Mtd, 236
Mucosectomia, 51
Mulher chefe de família, 265
Mulheres Libertas, 252
Mulheres menopausadas, 28
Multiculturalismo, 202
Multifoton, 139
Multimodalidade, 226
Multiplexação, 273
Música, 8, 80, 243, 251
Música antiga, 11
Música contemporânea, 21
Música erudita indiana, 21
Música popular, 4, 14
Música popular brasileira, 14, 15
Musicalização infantil, 6
Musicologia, 11
Mutacinas, 100
Mutações, 74, 101
Mutagênese, 269
Mwcnt, 177
Myoc, 24
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Nado Crawl, 85
Naftoquinona, 177
Nanocomposito, 368
Nanocompósitos, 173
Nanoestruturas, 143
Nanofios, 150
Nanopartícula, 174
Nanopartículas, 64, 108
Nanotubos, 117, 184
Nanotubos de TiO2, 193
Narrador, 229
Natação, 85
Natureza, 255
Naval, 218
Necessidades educacionais especiais,
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Necrose, 28, 113
Néctar, 283
Negação da vontade, 249
Neonato de risco, 52
Neonatologia, 42
Neoplasia de bexiga e próstata, 34
Neoplasia intra epitelial, 76
Neoplasias, 62
Neopterina, 31
Neo-realismo, 7
Nep3, 113
Neps, 113
Neural networks, 368
Neuroimagem, 148
Neurolinguística, 229, 230
Neurologia, 78
Neurônio, 160
Neurônios, 43
Neuroproteção, 111
Neurossífilis, 38
Neurotoxina, 127
Neutrinos, 142, 151
Neutrinos solares, 151
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Nirvana, 249
Nitrogênio, 126, 319
NOAA/AVHRR, 268
Nocicepção, 105
Noonan, 27
Norma, 259
Noroeste paulista, 253
Novas linhagens, 290
Novas mídias, 12
Novo sindicalismo, 237
N-óxidos, 170
NS1, 61
Nudibrânquios, 186
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Obesidade, 35, 46, 50, 54, 63, 64
Observatório Auger, 140
Observatório Pierre Auger, 142
Obturação, 88
Oclusão, 95
Octadecilmetacrilato, 166
Ocupação da terra, 158
ODN-CpG, 118
Odometria, 360
Odontogeriatria, 93
Óleo de girassol alto oleico, 292
Óleo de manjericão, 179
Óleo de palma, 134
Óleo de soja, 294
Óleo espumoso, 134, 359
Óleo essencial, 177
Óleo pesado, 133
Óleos, 289
Oncidinaee, 166
Opções, 221
Operações intermodais, 333
Óptico, 341
Optomecatrônica, 133
Orchidaceae, 124
Organizações espaciais, 257
Orientação espacial, 332
Orientação familiar, 52
Orientações, 87
Oscilação, 151
Osciladores de pulso acoplado, 344
Osteoporose, 49, 50
Oswald de Andrade, 223
Otimização, 135, 161, 162, 334, 346,
351, 370
Otimização de perfis, 356
Otimização global, 164
Oxidação lipídica, 296
Oxidação química, 173
Óxido de amina, 192
Oxido de ferro, 168
Óxido de grafite, 131
Óxido de zinco, 363
Óxido nitríco, 27
Óxido nítrico, 30, 116
Óxido nítrico sintase, 27
Óxidos semicondutores, 148, 169
Oxigenação hiperbárica (HBO), 109
Ozônio, 304
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P21, P53 e P16, 76
Padrão, 308
Padrão de escoamento bifásico, 354
Padrão de radiação, 272
Paint film, 368
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Paisagem, 257
Paisagem sonora, 263
Paisagem urbana, 235
Países emergentes, 216
Paládio, 188
Paleogeno, 154
Paleossolo, 154
Palhaço, 20
Palinologia, 154
Panóptico, 247
Panorama, 7
Pantomografia, 92
Pantoprazol, 183
Papel, 329
Parabolóide hiperbólico, 324
Paracetamol, 175
Paradiplomacia, 258
Paralisia cerebral, 43, 78, 81
Paralisia Cerebral, 49
Parâmetros ventilatórios, 106
Paraná, 268
Parede celular, 115
Paresi, 234
Participação, 246
Participação política, 247
Particle swarm optimization, 356
Partições de números inteiros, 152
Partículas elementares, 140
Parto, 44
Pás retas inclinadas, 366
Passagens em nível, 262
Passiflora, 120
Pastas metálicas, 358
Patologia da fala e linguagem, 70
Patologia de casco em suínos, 284
Patrimônio, 19
Patrimônio cultural, 251
Patrimônio histórico, 335
Paulínia, 258, 259
Pavilhão mourisco, 317
PCB, 238
Pcr, 38
PDCs, 118
Pea, 217
Pedagogia, 203
Pedagogia do basquetebol, 86
Pedagogia do esporte, 86
Pedagogias, 211
Peltier, 144
Pen-based, 381
Peneiras moleculares, 172
Pensamento geográfico, 257
Pequena África, 253
Percepção do risco, 239
Percepção espacial, 235
Percepção pública, 200
Perda de energia, 274
Perda de energia localizada, 274
Perfil sensorial, 291
Perfis de Joukowski, 356
Performance, 14
Periferia, 244
Perigo do lugar, 239
Peritonite bacteriana espontânea, 36
Permeabilidade relativa, 133
Permeação em gel, 362
Peróxido, 187
Personagem, 4, 229
Pescada, 296
Peso específico, 312
Pesquisa de campo, 10
Pesquisa qualitativa, 34, 157, 261

Pesticida, 170
Pet/Ct, 148
Petrografia sedimentar, 152
Petroleo, 352
Petróleo, 134, 159, 172, 216, 220, 270
Petróleo pesado, 371
Pfaffia townsendii, 121
Ph, 321
PHB, 181
PhBV, 184
Photoelasticidade, 307
Piadas, 234
Picasso, 18
Piezoelétrico, 273
Pigmetanção, 90
Pintura, 16
Pirita, 158
Pirólise, 365
PIV, 374
Planejamento e controle da produção,
348
Planejamento energético, 346
Planejamento experimental, 295, 367
Planejamento fatorial, 377
Planejamento sequencial, 162
Planejamento urbano, 212
Plano diretor, 258
Plantação de flores, 56
Plantação flores, 57
Plantio direto, 307
Plasma, 143
Plasma ECR, 341
Plasmodium sp, 109
Plasticidade sináptica, 104
Plástico, 285
Plástico reciclado, 310
Plataforma logística, 322, 323, 333
P-Mapa, 178
PMMA, 182
Pneumonia comunitária, 59
Pneus, 354
Pó de mármore e granito, 276
Poa, 326
Poder do teste, 91
Poéticas, 20
Polibutadieno, 166
Policetídeos macrolídicos, 180
Polifenóis, 304
Polimerização, 100, 367, 368
Polímero, 368
Polímero biodegradável, 376
Polímero em leito fluidizado, 369
Polimeros, 369
Polímeros, 11, 105, 171, 365, 372
Polimorfismo SNP309, 74
Polimorfismos, 25, 31, 101
Polimorfismos gênicos, 30
Polipropileno, 365
Política, 238
Política das empresas, 259
Política econômica, 222
Política internacional, 216
Política pública, 212
Política pública educacional, 208
Políticas, 201
Políticas culturais, 251
Políticas educacionais, 201
Políticas monetárias, 221
Políticas públicas, 73, 201, 203, 265
Polïtícas públicas, 207
Poliuretano, 181
Polpa, 287
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Poluição atmosférica, 337
Poluição eletromagnética, 279
Ponto de fulgor, 183
Ponto nuvem, 181
Pontos críticos de controle, 313
População e ambiente, 239
Porfirina, 175
Porta paralela, 273
Porta-bandeira, 3
Portas, 227
Portfólios, 159
Portugal, 239
Pós-colheita de uva, 304
Positivismo, 262
Pós-menopausa, 49
Pós-modernidade, 229
Pós-parto, 73
Pós-tratamento, 335, 336
Potência, 132
Potenciométrico, 183
Prática clínica, 28
Prática profissional, 35
Práticas corporais, 212
Práticas pedagógicas, 204
Prazer, 260
Prebiótico, 290
Precarização do trabalho, 237
Preconceito, 199
Pré-concentração, 190
Pré-escolar, 95
Pré-escolares, 55
Preparação de argila, 373
Preparação de atores, 4
Preparo de amostra, 174
Preparo de colo, 37
Preservação documental, 204
Pressão vesical, 342
Prevalencia, 103
Prevalência, 103
Prevenção, 61, 101
Prevenção de acidentes, 75
Preventivo, 89
Princípio de equivalência, 151
Privatização, 236
PRM, 69
Probabilidade, 163
Probiótico, 292
Problema de corte, 165
Problema do caixeiro viajante, 135
Problemas numéricos, 279
Processamento, 287
Processamento de imagem, 343
Processamento de imagens, 135, 344,
345, 354
Processamento de sinais, 341, 345, 346
Processamento sísmico, 164
Processo, 287, 365
Processo criativo, 15
Processo de coletivizações, 247
Processo de criação, 10
Processo de flotação, 373
Processo de poisson, 163
Processo de projeto, 21, 318, 337
Processo de projeto integrado, 339
Processo de separação, 371
Processo educacional, 199
Processo eletrolítico, 280
Processo eletrolítico e fotoquímico, 280
Processos, 134
Processos composicionais, 21
Processos de separação, 363
Processos oxidativos avançados, 193

Processos rítmicos, 21
Produção de matérias graxas, 378
Produção digital, 318
Produção musical, 13
Produtos, 134
Produtos naturais, 109
Produtos para unhas e cutícula, 68
Professores, 201
Professores ensino médio, 201
Profissional de referência, 39
Profissionalidade docente, 201
Prognóstico, 28, 78, 100
Programação combinatória, 161
Programação estocástica, 162
Programação linear, 161, 165
Projeto, 22
Projeto e construção sustentável, 339
Projeto terapêutico singular, 39
Promoção da saúde, 41
Promoção de saúde, 41
Prontuários, 36
Propagação de ondas, 162
Própolis, 97
Própolis vermelha, 286
Proporção pó/líquido, 98
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Redução de escala, 165
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