
 

 i
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 
XX CONGRESSO INTERNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

24 a 26 de outubro de 2012 
 

Realização 
 

Pró-Reitoria de Pesquisa / PIBIC/CNPq 
Pró-Reitoria de Graduação / Serviço de Apoio ao Estudante - SAE 

  

Responsáveis pela coordenação do PIBIC/CNPq 
Prof. Dr. Mário Fernando de Goes (PRP) 

Prof. Dr. Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto (PRG / ProFIS) 
Cristina Aparecida Villaverde / Mirian Cristina Marcançola 

Wanda Fátima dos Santos Silva e Rosângela Maria Correia Leves (PRP) 
 

Responsável pela coordenação das Bolsas de IC no Serviço de Apoio ao Estudante 
José Adailton de Oliveira 

 
Coordenador do Serviço de Apoio ao Estudante - SAE 

Leandro Silva Medrano 
 

Comitê Organizador do Congresso  
 

 Prof. Dr. Edmundo Capelas de Oliveira (Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica)  
 Prof. Dr. Eduardo Tavares Costa (Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação) 
 Profa. Dra. Fosca Pedini Pereira Leite (Instituto de Biologia) 
 Prof. Dr. Fernando Iikawa (Instituto de Física “Gleb Wataghin”) 
 Profa. Dra. Maria Helena Baena de Moraes Lopes (Faculdade de Ciências Médicas) 
 Prof. Dr. Mário Fernando de Goes (Faculdade de Odontologia de Piracicaba) 
 Profa. Dra. Meuris Gurgel Carlos da Silva (Faculdade de Engenharia Química) 
 Prof. Dr. Oscar Antonio Braunbeck (Faculdade de Engenharia Agrícola) 
 Prof. Dr. Rogério Custodio (Instituto de Química) 
 Prof. Dr. Sérgio Tonini Button (Faculdade de Engenharia Mecânica) 

 
Secretaria Executiva do Evento 

Cristina Aparecida Villaverde / Mirian Cristina Marcançola e  
Wanda Fátima dos Santos Silva (PRP / PIBIC/CNPq) 

Sandra Lara (PRG / SAE) 
 

Projeto Gráfico 
Adageisa Rodrigues (RTV UNICAMP) 
Luciane Gardesani (RTV UNICAMP) 

 
Informática / Editoração do CDROM 

Edmilson Bellini Chiavegatto (Centro de Computação, CCUEC/DACOM) 
Sérgio Antônio da Silva (Centro de Computação, CCUEC/DACOM) 

Magali Barcellos (Centro de Computação, CCUEC/DSSIS) 
  

Edição do Livro de Resumos 
Thiago Watanabe Takao (Centro de Computação, CCUEC/DACOM) 

 
Campinas 

2012 



 

 ii 

 
FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELO  

Sistemas de Bibliotecas da UNICAMP/ 

Diretoria de Tratamento da Informação 
Bibliotecário: Helena Joana Flipsen – CRB-8ª / 5283 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Índices para Catálogo Sistemático: 
  

             1.  Pesquisa - Congressos                                 507.2 

    2.  Ciência                                                          500 

 

 

 

 

UNICAMP 

Pró-Reitoria de Pesquisa/PIBIC/CNPq        Pró-Reitoria de Graduação/SAE 

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"           Cidade Universitária "Zeferino Vaz" 

Prédio da Reitoria                                         Prédio do Ciclo Básico 

 6197                                                          6137 

 (0xx19)3521-4891                                    (0xx19)3521-6540 

CEP 13.083-872 – Campinas - S.P. – Brasil 

 

 
     
C76c            Congresso Interno de Iniciação Científica (20. : 2012 : 
                              Campinas, SP). 
                            Caderno de resumos do XX Congresso Interno de 
                    Iniciação Científica, UNICAMP, 24 a 26 de outubro de 
                    2012. -- Campinas, SP : UNICAMP/Pró-Reitoria de  
                    Pesquisa, 2012. 
 
 
 

1. Pesquisa - Congressos. 2. Ciência. I. Título. 
                      

                                                                                                         
                                                             CDD -  507.2 
                                                                      -  500 



 

 iii
 

 

 

 

 

Reitor da Universidade Estadual de Campinas 
Fernando Ferreira Costa 
 
Coordenador Geral da Universidade 
Edgar Salvadori de Decca 
 
Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário 
Roberto Rodrigues Paes 
 
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários 
João Frederico da Costa Azevedo Meyer 
 
Pró-Reitor de Pesquisa 
Ronaldo Aloise Pilli 
 
Pró-Reitor de Pós-Graduação 
Euclides de Mesquita Neto 
 
Pró-Reitor de Graduação  
Marcelo Knobel 
 

 
 
 
 
 
 



 

 iv 

 
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, PIBITI/CNPq, PIBIC/CNPq-Ações Afirmativas, das bolsas do Edital 
CNPq 12/2010, 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 2011, foram atribuídas 635 bolsas pelo 
programa PIBIC/CNPq, 15 bolsas pelo Programa PIBIC/CNPq-Ações Afirmativas, 42 bolsas 
pelo PIBITI/CNPq, 244 bolsas pesquisa pelo SAE/UNICAMP, 441 bolsas pela FAPESP, 135 
bolsas em projetos integrados do CNPq e 33 bolsas do Edital CNPq 12/2010, totalizando 
1.545 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 2011, a UNICAMP contou com 1.917 docentes, sendo 95,51% com titulação de doutor. 
Contou, ainda, com 17.650 alunos de graduação, sendo 968 especiais, e 11.101 alunos de 
pós-graduação stricto sensu e 3.431 especiais. A Universidade contou, ainda, com um 
conjunto de 12.337 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 
2011 foram concluídos 499 trabalhos de Especialização, 88 trabalhos de curso de Mestrado 
Profissional e foram defendidas 1.354 Dissertações de Mestrado e 818 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 2011, junto ao Programa Integrado de Bolsas de 
Iniciação Científica, englobando o PIBIC/CNPq, PIBITI/CNPq, PIBIC/Ações Afirmativas e as 
Bolsas Pesquisa do Serviço de Apoio ao Estudante – SAE, dos 1.381 projetos recebidos, 
1.346 tinham mérito acadêmico científico para serem financiados, representando, portanto, 
97,46% de projetos bem qualificados em relação à demanda bruta, conforme Tabela 
abaixo: 
 

 Áreas Deman 
da  

Demanda 
Qualificada 

Exce- 
lentes Boas 

Boas  
com 
Reservas 

Concessões 
PIBIC 

 

Concessões 
PIBITI 

Concessões 
PIBIC/AF 

Conces 
sões SAE 

Artes 74 72 64 8 - 35 - 1 13 
Biológicas 435 427 371 45 11 201 - 3 78 
Exatas 215 211 161 46 4 100 - 4 38 
Humanas 261 255 228 24 3 118 - 7 46 
Tecnológicas 395 381 273 101 7 181 42 - 69 
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No ano de 2012, a Pró-Reitoria de Pesquisa da UNICAMP recebeu 1.349 inscrições junto ao 
Programa Integrado de Bolsas de Iniciação Científica, ainda englobando o PIBIC/CNPq, 
PIBITI/CNPq, PIBIC/Ações Afirmativas e as Bolsas Pesquisa do Serviço de Apoio ao Estudante 
- SAE, de acordo com os dados abaixo: 
 

Área do Projeto Número de Inscrições Quota Agosto 2012 a Julho 2013 
ARTES 82 
BIOLÓGICAS 421 
EXATAS 188 
HUMANAS 256 
TECNOLÓGICAS 402 

 
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 XX 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 1.465 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 XX Congresso 
ARTES 70 
BIOLÓGICAS 446 
EXATAS 242 
HUMANAS 294 
TECNOLÓGICAS 413 

 
 

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 XX 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, outubro de 2012. 
Prof. Dr. Ronaldo Aloise Pilli 

Pró-Reitor de Pesquisa 
Prof. Dr. Marcelo Knobel 
Pró-Reitor de Graduação 
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Comitê Assessor PRP/PRG nomeado em 17 de maio de 2011, pela Portaria Interna PRP Nº 04/2011, 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 2011 a 31 de julho de 2012. 

 

I – ÁREA DE ARTES  

 
 Assessor(a) – Prof.(a) Dr.(a) Unidade Departamento 

1.  
ANTONIO RAFAEL CARVALHO DOS 
SANTOS 

Instituto de Artes Departamento de Música 

2.  CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 
Instituto de Artes   
 

Departamento de Música 

3.  ELISABETH BAUCH ZIMMERMANN Instituto de Artes Departamento de Artes Corporais 

4.  EMERSON LUIZ DE BIAGGI Instituto de Artes Departamento de Música 

5.  FERNANDO CURY DE TACCA Instituto de Artes 
Departamento de Multimeios, Mídia e 
Comunicação 

6.  IARA LIS FRANCO SCHIAVINATTO Instituto de Artes 
Departamento de Multimeios, Mídia e 
Comunicação 

7.  JOÃO FRANCISCO DUARTE JÚNIOR Instituto de Artes Departamento de Artes Plásticas 

8.  JÚLIA ZIVIANI VITIELO Instituto de Artes Departamento de Artes Corporais 

9.  MARIA DE FÁTIMA MORETHY COUTO Instituto de Artes Departamento de Artes Plásticas 

10.  MÁRIO ALBERTO DE SANTANA Instituto de Artes Departamento de Artes Cênicas 

11.  PAULO MUGAYAR KUHL Instituto de Artes Departamento de Artes Plásticas 

12.  RICARDO GOLDEMBERG Instituto de Artes Departamento de Música 

13.  SARA PEREIRA LOPES Instituto de Artes Departamento de Artes Cênicas 

14.  ADOLFO MAIA JUNIOR 
Núcleo Interdisciplinar de 
Comunicação Sonora 

 

15.  JÔNATAS MANZOLLI 
Núcleo Interdisciplinar de 
Comunicação Sonora 

 

 

II – ÁREA DE BIOLÓGICAS  

 
 Assessor(a) – Prof.(a) Dr.(a) Unidade Departamento 

1.  MARICILDA PALANDI DE MELLO CBMEG  

2.  MARTA FUENTES ROJAS                      
Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira 

 

3.  ADRIANA LIA FRISZMAN DE LAPLANE         Faculdade de Ciências Médicas 
Centro de Estudo e Pesquisa em 
Reabilitação 

4.  ALBETIZA LÔBO DE ARAÚJO Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Farmacologia 

5.  ANDRÉ ALMEIDA SCHENKA                    Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Farmacologia 

6.  ANDRÉA TREVAS MACIEL-GUERRA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Genética Médica 

7.  ANTONIA PAULA MARQUES DE FARIA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Genética Médica 

8.  CARLOS TAKAHIRO CHONE Faculdade de Ciências Médicas 
Departamento de 
Oftalmo/Otorrinolaringologia 

9.  CARMEN SILVIA PASSOS LIMA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Clínica Médica 

10.  CLAUDIO LUCIO ROSSI Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Patologia Clínica 

11.  EDSON ANTUNES Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Farmacologia 

12.  ELIETE MARIA SILVA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Enfermagem 

13.  ELZA COTRIM SOARES Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Clínica Médica 
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 Assessor(a) – Prof.(a) Dr.(a) Unidade Departamento 

14.  EMILIO CARLOS ELIAS BARACAT Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Pediatria 

15.  FÁBIO HÜSEMANN MENEZES Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Cirurgia 

16.  FATIMA APARECIDA BOTTCHER LUIZ Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Tocoginecologia 

17.  FERNANDA APARECIDA CINTRA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Enfermagem 

18.  FERNANDO CENDES Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Neurologia 

19.  GLORIA MARIA BRAGA POTERIO Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Anestesiologia 

20.  HELENA ZERLOTTI WOLF GROTTO Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Patologia Clínica 

21.  
ILKA DE FATIMA SANTANA FERREIRA 
BOIN 

Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Cirurgia 

22.  
IRENE GYONGYVER HEIDEMARIE 
LORAND METZE 

Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Clínica Médica 

23.  ISCIA TERESINHA LOPES CENDES Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Genética Medica 

24.  IVAN FELIZARDO CONTRERA TORO Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Cirurgia 

25.  JOAQUIM MURRAY BUSTORFF-SILVA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Cirurgia 

26.  
JOSÉ BARRETO CAMPELLO 
CARVALHEIRA 

Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Clínica Médica 

27.  JOSÉ BUTORI LOPES DE FARIA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Clínica Médica 

28.  JOSÉ GUILHERME CECATTI Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Tocoginecologia 

29.  JOSÉ MURILO ROBILOTTA ZEITUNE Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Clínica Médica 

30.  KONRADIN METZE Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Anatomia Patológica 

31.  LAURA STERIAN WARD Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Clínica Médica 

32.  LUCIANA DE LIONE MELO Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Enfermagem 

33.  LUCIANA RODRIGUES DE MEIRELLES Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Anatomia Patológica 

34.  LUIS GUILLERMO BAHAMONDES Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Tocoginecologia 

35.  MARCOS TADEU NOLASCO DA SILVA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Pediatria 

36.  MARIA CECILIA MARCONI PINHEIRO LIMA Faculdade de Ciências Médicas 
Centro de Estudo e Pesquisa em 
Reabilitação 

37.  MARIA DE FÁTIMA SONATI  Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Patologia Clínica 

38.  MARIA HELOISA DE SOUZA LIMA BLOTTA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Patologia Clínica 

39.  MARIA INÊS MONTEIRO Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Enfermagem 

40.  MARIA MARLUCE DOS SANTOS VILELA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Pediatria 

41.  MARIA RITA DONALISIO CORDEIRO Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Medicina Preventiva 

42.  NELSON FILICE DE BARROS Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Medicina Preventiva 

43.  NEUSA MARIA COSTA ALEXANDRE Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Enfermagem 

44.  RENATA CRUZ SOARES DE AZEVEDO Faculdade de Ciências Médicas 
Departamento de Psicologia Médica e 
Psiquiatria 

45.  RICARDO DE LIMA ZOLLNER Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Clínica Médica 

46.  ROSANA TERESA ONOCKO CAMPOS Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Medicina Preventiva 

47.  SANDRA CECILIA BOTELHO COSTA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Clinica Médica   

48.  SILVIA DE BARROS MAZON Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Patologia Clínica 

49.  VERA MARIA SANTORO BELANGERO Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Pediatria 

50.  WILSON NADRUZ JUNIOR Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Clínica Médica 

51.  JOSÉ IRINEU GORLA  Faculdade de Educação Física 
Departamento de Estudos da Atividade 
Física Adaptada 

52.  LUIZ EDUARDO BARRETO MARTINS Faculdade de Educação Física 
Departamento de Estudos da Atividade 
Física Adaptada 

53.  
MARA PATRÍCIA TRAINA CHACON-
MIKAHIL  

Faculdade de Educação Física Departamento de Ciências do Esporte 

54.  MARCO ANTONIO COELHO BORTOLETO Faculdade de Educação Física Departamento de Educação Motora 

55.  SERGIO AUGUSTO CUNHA Faculdade de Educação Física Departamento de Ciências do Esporte 

56.  VERA APARECIDA MADRUGA Faculdade de Educação Física 
Departamento de Estudos da Atividade 
Física Adaptada 
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 Assessor(a) – Prof.(a) Dr.(a) Unidade Departamento 

57.  ALTAIR ANTONINHA DEL BEL CURY Faculdade de Odontologia Departamento de Prótese e Periodontia 

58.  ANTONIO CARLOS PEREIRA Faculdade de Odontologia Departamento Odontologia Social 

59.  CAIO CEZAR RANDI FERRAZ Faculdade de Odontologia Departamento Odontologia Restauradora 

60.  CLAUDIA HERRERA TAMBELI Faculdade de Odontologia Departamento de Ciências Fisiológicas 

61.  DAGMAR DE PAULA QUELUZ Faculdade de Odontologia Departamento Odontologia Social 

62.  FERNANDA KLEIN MARCONDES Faculdade de Odontologia Departamento de Ciências Fisiológicas 

63.  FLÁVIO HENRIQUE BAGGIO AGUIAR Faculdade de Odontologia Departamento Odontologia Restauradora 

64.  FRANCISCO CARLOS GROPPO Faculdade de Odontologia Departamento de Ciências Fisiológicas 

65.  JOÃO SARMENTO PEREIRA NETO Faculdade de Odontologia Departamento Odontologia Infantil 

66.  MÁRCIO AJUDARTE LOPES Faculdade de Odontologia Departamento de Diagnóstico Oral 

67.  MARIA CRISTINA VOLPATO Faculdade de Odontologia Departamento de Ciências Fisiológicas 

68.  MÁRIO ALEXANDRE COELHO SINHORETI Faculdade de Odontologia Departamento Odontologia Restauradora 

69.  MARIO FERNANDO DE GOES Faculdade de Odontologia Departamento de Odontologia Restauradora  

70.  MAURO ANTONIO DE ARRUDA NÓBILO Faculdade de Odontologia Departamento de Prótese e Periodontia 

71.  PEDRO DUARTE NOVAES Faculdade de Odontologia Departamento de Morfologia  

72.  RAFAEL LEONARDO XEDIEK CONSANI Faculdade de Odontologia Departamento de Prótese e Periodontia 

73.  
RENATA CUNHA MATHEUS RODRIGUES 
GARCIA    

Faculdade de Odontologia Departamento de Prótese e Periodontia 

74.  RICARDO DELLA COLETTA Faculdade de Odontologia Departamento de Diagnóstico Oral 

75.  ROSANA DE FÁTIMA POSSOBON Faculdade de Odontologia Departamento Odontologia Social 

76.  SIMONIDES CONSANI Faculdade de Odontologia Departamento Odontologia Restauradora 

77.  ANETE PEREIRA DE SOUZA Instituto de Biologia Departamento de Biologia Vegetal 

78.  ELAINE MINATEL Instituto de Biologia 
Departamento de Anatomia, Biologia Celular 
e Fisiologia e Biofísica 

79.  ELIANA MARIA ZANOTTI MAGALHAES Instituto de Biologia Departamento de Biologia Animal 

80.  ENEIDA DE PAULA Instituto de Biologia Departamento de Bioquímica 

81.  FOSCA PEDINI PEREIRA LEITE Instituto de Biologia Departamento de Biologia Animal 

82.  GUSTAVO QUEVEDO ROMERO Instituto de Biologia Departamento de Biologia Animal 

83.  IONE SALGADO  Instituto de Biologia Departamento de Biologia Vegetal 

84.  JOSE CAMILLO NOVELLO Instituto de Biologia Departamento de Bioquímica 

85.  JOSÉ ROBERTO TRIGO Instituto de Biologia Departamento de Biologia Animal 

86.  LUIS ANTONIO VIOLIN DIAS PEREIRA Instituto de Biologia Departamento de Histologia e Embriologia 

87.  KIKYO YAMAMOTO Instituto de Biologia Departamento de Biologia Vegetal 

88.  MARCELO CARNIER DORNELAS Instituto de Biologia Departamento de Biologia Vegetal 

89.  MARIA ALICE DA CRUZ HOFLING Instituto de Biologia Departamento de Histologia e Embriologia 

90.  
MARIA DO CARMO ESTANISLAU DO 
AMARAL 

Instituto de Biologia Departamento de Biologia Vegetal 

91.  MARLENE APARECIDA SCHIAVINATO Instituto de Biologia Departamento de Biologia Vegetal 

92.  PAULO MAZZAFERA Instituto de Biologia Departamento de Biologia Vegetal 

93.  SANDRA MARIA CARMELLO GUERREIRO Instituto de Biologia Departamento de Biologia Vegetal 

 

III – ÁREA DE EXATAS  

 

 Assessor(a) – Prof.(a) Dr.(a) Unidade Departamento 

1.  CELIA PICININ DE MELLO Instituto de Computação Departamento de Teoria da Computação 

2.  CHRISTIANE NEME CAMPOS Instituto de Computação Departamento de Teoria da Computação 
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 Assessor(a) – Prof.(a) Dr.(a) Unidade Departamento 

3.  ANDERSON CAMPOS FAUTH Instituto de Física “Gleb Wataghin” 
Departamento de Raios Cósmicos e 
Cronologia 

4.  ANDRÉ KOCH TORRES DE ASSIS Instituto de Física “Gleb Wataghin” 
Departamento de Raios Cósmicos e 
Cronologia 

5.  ANTONIO VIDIELLA BARRANCO Instituto de Física “Gleb Wataghin” Departamento de Eletrônica Quântica 

6.  CAROLA DOBRIGKEIT CHINELLATO Instituto de Física “Gleb Wataghin” 
Departamento de Raios Cósmicos e 
Cronologia 

7.  FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES Instituto de Física “Gleb Wataghin” Departamento de Física Aplicada 

8.  GABRIELA CASTELLANO Instituto de Física “Gleb Wataghin” 
Departamento de Raios Cósmicos e 
Cronologia 

9.  JOSÉ AUGUSTO CHINELLATO Instituto de Física “Gleb Wataghin” Departamento de Raios Cósmicos 

10.  NEWTON CESÁRIO FRATESCHI Instituto de Física “Gleb Wataghin” Departamento de Física Aplicada 

11.  CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO Instituto de Geociências 
Departamento de Geologia e Recursos 
Naturais 

12.  CELSO DAL RE CARNEIRO  Instituto de Geociências 
Departamento de Geociências Aplicadas ao 
Ensino     

13.  
FRESIA SOLEDAD RICARDI TORRES 
BRANCO    

Instituto de Geociências 
Departamento de Geologia e Recursos 
Naturais    

14.  JACINTA ENZWEILER     Instituto de Geociências 
Departamento de Geologia e Recursos 
Naturais    

15.  PEDRO WAGNER GONCALVES   Instituto de Geociências 
Departamento de Geociências Aplicadas ao 
Ensino     

16.  ROBERTO PEREZ XAVIER Instituto de Geociências 
Departamento de Geologia e Recursos 
Naturais 

17.  ALBERTO VAZQUEZ SAA 
Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científica 

Departamento de Matemática Aplicada 

18.  EDMUNDO CAPELAS DE OLIVEIRA 
Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científica 

Departamento de Matemática Aplicada 

19.  FILIDOR EDILFONSO VILCA LABRA 
Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científica 

Departamento de Estatística 

20.  HILDETE PRISCO PINHEIRO 
Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científica 

Departamento de Estatística 

21.  LUCIO TUNES DOS SANTOS 
Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científica 

Departamento de Matemática Aplicada 

22.  MILTON DA COSTA LOPES FILHO 
Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científica 

Departamento de Matemática 

23.  NANCY LOPES GARCIA 
Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científica 

Departamento de Estatística 

24.  PAULO ROBERTO BRUMATTI 
Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científica 

Departamento de Matemática 

25.  PLAMEN EMILOV KOCHLOUKOV 
Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científica 

Departamento de Matemática 

26.  SAMUEL ROCHA DE OLIVEIRA 
Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científica 

Departamento de Matemática Aplicada 

27.  
ANA VALERIA COLNAGHI SIMIONATO 
CANTU     

Instituto de Química Departamento de Química Analítica 

28.  ANDRE LUIZ BARBOZA FORMIGA   Instituto de Química Departamento de Química Inorgânica 

29.  CARLA BEATRIZ GRESPAN BOTTOLI Instituto de Química 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 Departamento de Físico-Química 

33.  FERNANDO APARECIDO SÍGOLI Instituto de Química Departamento de Química Inorgânica 

34.  HELOISE DE OLIVEIRA PASTORE Instituto de Química Departamento de Química Analítica 

35.  INÉS JOEKES Instituto de Química Departamento de Físico-Química 

36.  INEZ VALERIA PAGOTTO YOSHIDA Instituto de Química Departamento de Química Inorgânica 

37.  ÍTALO ODONE MAZALI Instituto de Química Departamento de Química Inorgânica 

38.  IVO MILTON RAIMUNDO JUNIOR Instituto de Química 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 
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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.  MATTHIEU TUBINO Instituto de Química Departamento de Química Analítica 

45.  MUNIR SALOMAO SKAF Instituto de Química Departamento de Físico-Química 

46.  NELSON HENRIQUE MORGON Instituto de Química Departamento de Físico-Química 

47.  PAULO JOSÉ SAMENHO MORAN Instituto de Química Departamento de Química Orgânica 

48.  PAULO MITSUO IMAMURA Instituto de Química Departamento de Química Orgânica 

49.  REGINA BUFFON Instituto de Química Departamento de Química Inorgânica 

50.  ROGÉRIO CUSTODIO Instituto de Química Departamento de Físico-Química 

51.  SOLANGE CADORE Instituto de Química Departamento de Química Analítica 

52.  SUSANNE RATH Instituto de Química Departamento de Quimica Analítica 

53.  WATSON LOH Instituto de Química Departamento de Físico-Química 

 
 
IV – ÁREA DE HUMANAS 

 

 
 

Assessor(a) – Prof.(a) Dr.(a) Unidade Departamento 

1.  SANDRO TONSO 
Faculdade de Tecnologia 
 

Coordenadoria de Graduacao em 
Saneamento e Ambiente     

2.  ANA LÚCIA GOULART DE FARIA Faculdade de Educação 
Departamento de Ciências Sociais na 
Educação 

3.  ANA LUIZA BUSTAMANTE SMOLKA Faculdade de Educação Departamento de Psicologia Educacional 

4.  APARECIDA NERI DE SOUZA Faculdade de Educação 
Departamento de Ciências Sociais na 
Educação 

5.  DEBORA CRISTINA JEFFREY Faculdade de Educação 
Departamento de Políticas, Administração e 
Sistemas Educacionais 

6.  DÉBORA MAZZA Faculdade de Educação 
Departamento de Ciências Sociais na 
Educação 

7.  EVELY BORUCHOVITCH Faculdade de Educação Departamento de Psicologia Educacional 

8.  GUILHERME DO VAL TOLEDO PRADO Faculdade de Educação 
Departamento de Ensino e Práticas 
Culturais 

9.  HELOISA HELENA PIMENTA ROCHA Faculdade de Educação 
Departamento de Educação, Conhecimento, 
Linguagem e Arte 

10.  JOSÉ CLAUDINEI LOMBARDI Faculdade de Educação 
Departamento de Filosofia e História da 
Educação        

11.  JOSE LUIS SANFELICE Faculdade de Educação 
Departamento de Filosofia e História da 
Educação        

12.  LIDIA MARIA RODRIGO  Faculdade de Educação 
Departamento de Filosofia e História da 
Educação        

13.  LUCI BANKS LEITE Faculdade de Educação Departamento de Psicologia Educacional 

14.  LUIS ENRIQUE AGUILAR Faculdade de Educação 
Departamento de Políticas, Administração e 
Sistemas Educacionais 

15.  MARIA CRISTINA MENEZES Faculdade de Educação 
Departamento de Filosofia e História da 
Educação        

16.  
MARIA INES DE FREITAS PETRUCCI S 
ROSA 

Faculdade de Educação 
Departamento de Ensino e Práticas 
Culturais 

17.  NORA RUT KRAWCZYK   Faculdade de Educação 
Departamento de Ciências Sociais na 
Educação 

18.  PEDRO DA CUNHA PINTO NETO Faculdade de Educação 
Departamento de Ensino e Práticas 
Culturais 

19.  ROBERTA GURGEL AZZI Faculdade de Educação Departamento de Psicologia Educacional 

20.  SILVIO DONIZETTI DE OLIVEIRA GALLO Faculdade de Educação 
Departamento de Filosofia e História da 
Educação        

21.  SOELY APARECIDA JORGE POLYDORO Faculdade de Educação Departamento de Psicologia Educacional 

22.  VICENTE RODRIGUEZ Faculdade de Educação 
Departamento de Ciências Sociais na 
Educação 
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23.  CARMEN LÚCIA SOARES Faculdade de Educação Física Departamento de Educação Motora 

24.  SILVIA CRISTINA FRANCO AMARAL Faculdade de Educação Física Departamento de Educação Motora 

25.  ANA LÚCIA GONÇALVES DA SILVA Instituto de Economia Departamento de Teoria Econômica 

26.  
ANA ROSA RIBEIRO DE MENDONCA 
SARTI       

Instituto de Economia Departamento de Teoria Econômica 

27.  ANTONIO CARLOS MACEDO E SILVA Instituto de Economia 
Departamento de Política e História 
Econômica 

28.  CARLOS ANTONIO BRANDÃO Instituto de Economia 
Departamento de Política e História 
Econômica 

29.  CELIO HIRATUKA                           Instituto de Economia 
Departamento de Política e História 
Econômica 

30.  CLÁUDIO SCHULLER MACIEL Instituto de Economia Departamento de Teoria Econômica 

31.  DANIELA MAGALHAES PRATES    Instituto de Economia 
Departamento de Política e História 
Econômica 

32.  EUGENIA TRONCOSO LEONE Instituto de Economia Departamento de Teoria Econômica 

33.  JOSE RICARDO BARBOSA GONÇALVES Instituto de Economia 
Departamento de Política e História 
Econômica 

34.  MARCELO WEISHAUPT PRONI Instituto de Economia 
Departamento de Política e História 
Econômica 

35.  PEDRO PAULO ZAHLUTH BASTOS Instituto de Economia 
Departamento de Política e História 
Econômica 

36.  ROSANGELA BALLINI Instituto de Economia Departamento de Teoria Econômica 

37.  SIMONE SILVA DE DEOS Instituto de Economia 
Departamento de Política e História 
Econômica 

38.  ANGEL HUMBERTO CORBERA MORI Instituto de Estudos da Linguagem Departamento de Linguística 

39.  CARMEN ZINK BOLONHINI Instituto de Estudos da Linguagem Departamento de Linguística Aplicada 

40.  FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Instituto de Estudos da Linguagem Departamento de Linguística 

41.  MARIA FAUSTA PEREIRA DE CASTRO Instituto de Estudos da Linguagem Departamento de Linguística 

42.  
MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIA 
CORACINI 

Instituto de Estudos da Linguagem Departamento de Linguística Aplicada 

43.  MIRIAM VIVIANA GARATE Instituto de Estudos da Linguagem Departamento de Teoria Literária 

44.  MONICA GRACIELA ZOPPI FONTANA Instituto de Estudos da Linguagem Departamento de Linguística 

45.  ALCIDES HECTOR RODRIGUEZ BENOIT 
Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas 

Departamento de Filosofia 

46.  GILDA FIGUEIREDO PORTUGAL GOUVÊA 
Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas 

Departamento de Sociologia 

47.  GUITA GRIN DEBERT 
Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas 

Departamento de Antropologia 

48.  LUCAS ANGIONI 
Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas 

Departamento de Filosofia 

49.  LUZIA MARGARETH RAGO 
Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas 

Departamento de História 

50.  PEDRO PAULO ABREU FUNARI 
Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas 

Departamento de História 

51.  ROSANA APARECIDA BAENINGER 
Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas 

Departamento de Demografia 

52.  SHIGUENOLI MIYAMOTO 
Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas 

Departamento de Ciência Política 

53.  ADRIANA MARIA BERNARDES DA SILVA Instituto de Geociências Departamento de Geografia 

54.  CLAUDETE DE CASTRO SILVA VITTE Instituto de Geociências Departamento de Geografia 

55.  LEDA MARIA CAIRA GITAHY Instituto de Geociências 
Departamento de Política Científica e 
Tecnológica 

56.  LUCI HIDALGO NUNES Instituto de Geociências Departamento de Geografia 

57.  MÁRCIO ANTONIO CATAIA Instituto de Geociências Departamento de Geografia 

58.  MARIA BEATRIZ MACHADO BONACELLI  Instituto de Geociências 
Departamento de Política Científica e 
Tecnológica 

59.  RICARDO ABID CASTILLO Instituto de Geociências Departamento de Geografia 
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Assessor(a) – Prof.(a) Dr.(a) Unidade Departamento 

1.  JURANDIR ZULLO JUNIOR CEPAGRI  

2.  ANTONIO CARLOS ZAMBON Faculdade de Tecnologia  

3.  FRANCISCO JOSÉ ARNOLD Faculdade de Tecnologia 
Coordenadoria de Graduação de 
Telecomunicações 

4.  MARLI DE FREITAS G HERNANDEZ Faculdade de Tecnologia  

5.  VARESE SALVADOR TIMÓTEO Faculdade de Tecnologia 
Coordenadoria de Graduação de 
Informática 

6.  ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FERRAZ Faculdade de Engenharia Agrícola  

7.  ANTONIO LUDOVICO BERALDO Faculdade de Engenharia Agrícola  

8.  BARBARA JANET TERUEL MEDEROS Faculdade de Engenharia Agrícola  

9.  BENEDITO CARLOS BENEDETTI Faculdade de Engenharia Agrícola  

10.  DANIELLA JORGE DE MOURA Faculdade de Engenharia Agrícola  

11.  DAVID DE CARVALHO Faculdade de Engenharia Agrícola  

12.  DENIS MIGUEL ROSTON Faculdade de Engenharia Agrícola  

13.  EDSON EIJI MATSURA Faculdade de Engenharia Agrícola  

14.  INÁCIO MARIA DAL FABBRO Faculdade de Engenharia Agrícola  

15.  IRENILZA DE ALENCAR NAAS Faculdade de Engenharia Agrícola  

16.  JANSLE VIEIRA ROCHA Faculdade de Engenharia Agrícola  

17.  JOSÉ EUCLIDES STIPP PATERNIANI Faculdade de Engenharia Agrícola  

18.  JOSÉ TEIXEIRA FILHO Faculdade de Engenharia Agrícola  

19.  JULIO SORIANO Faculdade de Engenharia Agrícola  

20.  KIL JIN PARK Faculdade de Engenharia Agrícola  

21.  LUIZ ANTONIO ROSSI Faculdade de Engenharia Agrícola  

22.  LUIZ HENRIQUE ANTUNES RODRIGUES Faculdade de Engenharia Agrícola  

23.  MARA DE ANDRADE MARINHO WEILL Faculdade de Engenharia Agrícola  

24.  MARLENE RITA DE QUEIROZ Faculdade de Engenharia Agrícola  

25.  NELSON LUIS CAPPELLI Faculdade de Engenharia Agrícola  

26.  NILSON ANTONIO MODESTO ARRAES Faculdade de Engenharia Agrícola  

27.  PAULO SÉRGIO GRAZIANO MAGALHÃES Faculdade de Engenharia Agrícola  

28.  RAQUEL GONÇALVES Faculdade de Engenharia Agrícola  

29.  ROBERTO FUNES ABRAHAO Faculdade de Engenharia Agrícola  

30.  ROBERTO TESTEZLAF Faculdade de Engenharia Agrícola  

31.  ZIGOMAR MENEZES DE SOUZA Faculdade de Engenharia Agrícola  

32.  ALBERTO LUIZ FRANCATO 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Recursos Hídricos 

33.  
ANA LUCIA NOGUEIRA DE CAMARGO 
HARRIS 

Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Arquitetura e Construção 

34.  ANA MARIA REIS DE GOES MONTEIRO 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Arquitetura e Construção 

35.  ANDRÉ MUNHOZ DE ARGOLLO FERRÃO 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Recursos Hídricos 

36.  
CARLOS ALBERTO BANDEIRA 
GUIMARÃES 

Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Geotecnia e Transportes 

37.  DIÓGENES CORTIJO COSTA 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Geotecnia e Transportes 

38.  DORIS CATHARINE C K KOWALTOWSKI 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Arquitetura e Construção 

39.  EGLÉ NOVAES TEIXEIRA 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Saneamento e Ambiente 
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40.  EMILIA WANDA RUTKOWSKI 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Saneamento e Ambiente 

41.  FRANCISCO ANTONIO MENEZES 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Estruturas 

42.  GLADIS CAMARINI 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Arquitetura e Construção 

43.  ISAÍAS VIZOTTO 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Estruturas 

44.  JORGE LUIZ ALVES TRABANCO 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Geotecnia e Transportes 

45.  JOSÉ GILBERTO DALFRE FILHO               
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Recursos Hídricos 

46.  JOSÉ ROBERTO GUIMARÃES 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Saneamento e Ambiente 

47.  LEANDRO PALERMO JÚNIOR 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Estruturas 

48.  LEANDRO SILVA MEDRANO 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Arquitetura e Construção 

49.  LUCILA CHEBEL LABAKI 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Arquitetura e Construção 

50.  MIRIAM GONÇALVES MIGUEL 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Geotecnia e Transportes 

51.  NILSON TADEU MASCIA 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Estruturas 

52.  PAULO JOSÉ ROCHA DE ALBUQUERQUE 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Geotecnia e Transportes 

53.  REGINA COELI RUSCHEL 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Arquitetura e Construção 

54.  ROZELY FERREIRA DOS SANTOS 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Recursos Hídricos 

55.  
SILVIA APARECIDA MIKAMI GONÇALVES 
PINA 

Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Arquitetura e Construção 

56.  STELAMARIS ROLLA BERTOLI 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Arquitetura e Construção 

57.  ADRIANA ZERLOTTI MERCADANTE 
Faculdade de Engenharia de 
Alimentos 

Departamento de Ciência de Alimentos 

58.  FLAVIA MARIA NETTO 
Faculdade de Engenharia de 
Alimentos 

Departamento de Alimentos e Nutrição 

59.  FLÁVIO LUÍS SCHMIDT 
Faculdade de Engenharia de 
Alimentos 

Departamento de Tecnologia de Alimentos 

60.  GABRIELA ALVES MACEDO 
Faculdade de Engenharia de 
Alimentos 

Departamento de Ciência de Alimentos 

61.  HELENA MARIA ANDRE BOLINI 
Faculdade de Engenharia de 
Alimentos 

Departamento de Alimentos e Nutrição 

62.  HELENA TEIXEIRA GODOY 
Faculdade de Engenharia de 
Alimentos 

Departamento de Ciência de Alimentos 

63.  HÉLIA HARUMI SATO 
Faculdade de Engenharia de 
Alimentos 

Departamento de Ciência de Alimentos 

64.  JAIME AMAYA FARFAN 
Faculdade de Engenharia de 
Alimentos 

Departamento de Alimentos e Nutrição 

65.  JOSÉ DE ASSIS FONSECA FARIA              
Faculdade de Engenharia de 
Alimentos 

Departamento de Tecnologia de Alimentos 

66.  MARCELO ALEXANDRE PRADO 
Faculdade de Engenharia de 
Alimentos 

Departamento de Ciência de Alimentos 

67.  MARIA ANGELA DE ALMEIDA MEIRELES 
Faculdade de Engenharia de 
Alimentos 

Departamento de Engenharia de Alimentos 

68.  MIRIAM DUPAS HUBINGER 
Faculdade de Engenharia de 
Alimentos 

Departamento de Engenharia de Alimentos 

69.  ROSIANE LOPES DA CUNHA 
Faculdade de Engenharia de 
Alimentos 

Departamento de Engenharia de Alimentos 

70.  WALKÍRIA HANADA VITTO 
Faculdade de Engenharia de 
Alimentos 

Departamento de Tecnologia de Alimentos 

71.  YOON KIL CHANG 
Faculdade de Engenharia de 
Alimentos 

Departamento de Tecnologia de Alimentos 

72.  ERNESTO RUPPERT FILHO 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação 

Departamento de Sistemas e Controle de 
Energia 

73.  PAULO CARDIERI 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação 

Departamento de Comunicações 
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74.  PEDRO LUÍS DIAS PERES 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação 

Departamento de Telemática 

75.  REGINALDO PALAZZO JÚNIOR 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação 

Departamento de Telemática 

76.  ALBERTO LUIZ SERPA Faculdade de Engenharia Mecânica Departamento de Mecânica Computacional

77.  ANSELMO EDUARDO DINIZ Faculdade de Engenharia Mecânica 
Departamento de Engenharia de 
Fabricação 

78.  ARAÍ AUGUSTA BERNÁRDEZ PÉCORA Faculdade de Engenharia Mecânica 
Departamento de Engenharia Térmica e 
Fluidos 

79.  
CARLOS ALBERTO CARRASCO 
ALTEMANI 

Faculdade de Engenharia Mecânica Departamento de Energia 

80.  CARLOS ALBERTO CIMINI JUNIOR Faculdade de Engenharia Mecânica Departamento de Projeto Mecânico 

81.  CÉLIA MARINA DE ALVARENGA FREIRE Faculdade de Engenharia Mecânica Departamento de Engenharia de Materiais 

82.  CELSO KAZUYUKI MOROOKA Faculdade de Engenharia Mecânica Departamento de Engenharia do Petróleo 

83.  DENIS JOSÉ SCHIOZER Faculdade de Engenharia Mecânica Departamento de Engenharia do Petróleo 

84.  FRANCO GIUSEPPE DEDINI Faculdade de Engenharia Mecânica Departamento de Projeto Mecânico 

85.  JOÃO MAURICIO ROSARIO Faculdade de Engenharia Mecânica Departamento de Projeto Mecânico 

86.  KAMAL ABDEL RADI ISMAIL Faculdade de Engenharia Mecânica 
Departamento de Engenharia Térmica e 
Fluidos 

87.  KATIA LUCCHESI CAVALCA DEDINI Faculdade de Engenharia Mecânica Departamento de Projeto Mecânico 

88.  LUIZ OTÁVIO SARAIVA FERREIRA Faculdade de Engenharia Mecânica Departamento de Mecânica Computacional

89.  MARCO LUCIO BITTENCOURT Faculdade de Engenharia Mecânica Departamento de Projeto Mecânico 

90.  MARIA CLARA FILIPPINI IERARDI Faculdade de Engenharia Mecânica Departamento de Engenharia de Materiais 

91.  MILTON DIAS JUNIOR Faculdade de Engenharia Mecânica Departamento de Projeto Mecânico 

92.  PABLO SIQUEIRA MEIRELLES Faculdade de Engenharia Mecânica Departamento de Mecânica Computacional

93.  RENATO PAVANELLO Faculdade de Engenharia Mecânica Departamento de Mecânica Computacional

94.  ROBSON PEDERIVA Faculdade de Engenharia Mecânica Departamento de Projeto Mecânico 

95.  RUBENS CARAM JUNIOR Faculdade de Engenharia Mecânica Departamento de Engenharia de Materiais 

96.  SERGIO TONINI BUTTON Faculdade de Engenharia Mecânica Departamento de Engenharia de Materiais 

97.  ELIAS BASILE TAMBOURGI Faculdade de Engenharia Química 
Departamento de Engenharia de Sistemas 
Químicos 

98.  ELIZABETE JORDÃO Faculdade de Engenharia Química 
Departamento de Engenharia de Sistemas 
Químicos 

99.  JOAO SINEZIO DE CARVALHO CAMPOS Faculdade de Engenharia Química Departamento de Tecnologia de Polímeros 

100.  KATIA TANNOUS   Faculdade de Engenharia Química Departamento de Termofluidodinâmica 

101.  LILIANE MARIA FERRARESO LONA Faculdade de Engenharia Química Departamento de Processos Químicos 

102.  MARCO AURELIO CREMASCO Faculdade de Engenharia Química Departamento de Termofluidodinâmica 

103.  MARIA TERESA MOREIRA RODRIGUES Faculdade de Engenharia Química 
Departamento de Engenharia de Sistemas 
Químicos 

104.  MARTÍN AZNAR  Faculdade de Engenharia Química Departamento de Processos Químicos 

105.  MEURIS GURGEL CARLOS DA SILVA Faculdade de Engenharia Química Departamento de Termofluidodinâmica 

106.  OSVALDIR PEREIRA TARANTO Faculdade de Engenharia Química Departamento de Termofluidodinâmica 

107.  SANDRA CRISTINA DOS SANTOS ROCHA Faculdade de Engenharia Química Departamento de Termofluidodinâmica 

108.  THEO GUENTER KIECKBUSCH Faculdade de Engenharia Química Departamento de Termofluidodinâmica 

109.  
FLÁVIO KEIDI MIYAZAWA 
 

Instituto de Computação Departamento de Teoria da Computação 
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Comitê Assessor PRP/PRG nomeado em 11 de maio de 2012, pela Portaria Interna PRP Nº 01/2012, 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 2012 a 31 de julho de 2013. 

 

 
 

I – ÁREA DE ARTES  

 
 Assessor/a – Prof./a Dr./a  Unidade Departamento 

1.  LUCIA HELENA REILY Faculdade de Ciências Médicas 
Centro de Estudos e Pesquisas em 
Reabilitação 

2.  
ANTONIO RAFAEL CARVALHO DOS 
SANTOS 

Instituto de Artes Departamento de Música 

3.  CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 
Instituto de Artes   
 

Departamento de Música 

4.  ELISABETH BAUCH ZIMMERMANN Instituto de Artes Departamento de Artes Corporais 

5.  EMERSON LUIZ DE BIAGGI Instituto de Artes Departamento de Música 

6.  FERNANDO CURY DE TACCA Instituto de Artes 
Departamento de Multimeios, Mídia e 
Comunicação 

7.  
GRAZIELA ESTELA FONSECA 
RODRIGUES        

Instituto de Artes Departamento de Artes Corporais 

8.  IARA LIS FRANCO SCHIAVINATTO Instituto de Artes 
Departamento de Multimeios, Mídia e 
Comunicação 

9.  MARIA DE FÁTIMA MORETHY COUTO Instituto de Artes Departamento de Artes Plásticas 

10.  MARILIA MACHADO BRANDÃO CURY Instituto de Artes Departamento de Artes Plásticas 

11.  MÁRIO ALBERTO DE SANTANA Instituto de Artes Departamento de Artes Cênicas 

12.  MAURÍCIUS MARTINS FARINA Instituto de Artes 
Departamento de Multimeios, Mídia e 
Comunicação 

13.  PAULO MUGAYAR KUHL Instituto de Artes Departamento de Artes Plásticas 

14.  RICARDO GOLDEMBERG Instituto de Artes Departamento de Música 

15.  SARA PEREIRA LOPES Instituto de Artes Departamento de Artes Cênicas 

16.  SYLVIA HELENA FUREGATTI                  Instituto de Artes Departamento de Artes Plásticas 

17.  ADOLFO MAIA JUNIOR 
Núcleo Interdisciplinar de
Comunicação Sonora 

 

18.  JÔNATAS MANZOLLI 
Núcleo Interdisciplinar de
Comunicação Sonora 

 

 

II – ÁREA DE BIOLÓGICAS  

 
 Assessor/a – Prof./a Dr./a Unidade Departamento 

1.  MARICILDA PALANDI DE MELLO 
Centro de Biologia Molecular e
Engenharia Genética 

 

2.  ANA LUCIA TASCA GOIS RUIZ                
Centro Pluridisciplinar de Pesquisas
Químicas, Biológicas e Agrícolas        

 

3.  ALCIDES JOSE SCAGLIA 
Faculdade de Ciências Aplicadas -
Limeira 

 

4.  LUCIANO ALLEGRETTI MERCADANTE 
Faculdade de Ciências Aplicadas -
Limeira 

 

5.  MARCIANE MILANSKI 
Faculdade de Ciências Aplicadas -
Limeira 

 

6.  MARTA FUENTES ROJAS 
Faculdade de Ciências Aplicadas -
Limeira 
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 Assessor/a – Prof./a Dr./a Unidade Departamento 

7.  PATRICIA DE OLIVEIRA PRADA 
Faculdade de Ciências Aplicadas -
Limeira 

 

8.  ADRIANA LIA FRISZMAN DE LAPLANE         Faculdade de Ciências Médicas 
Centro de Estudo e Pesquisa em 
Reabilitação 

9.  ALBETIZA LÔBO DE ARAÚJO Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Farmacologia 

10.  ANDRÉ ALMEIDA SCHENKA                    Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Farmacologia 

11.  ANDRÉA TREVAS MACIEL-GUERRA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Genética Médica 

12.  ANTONIA PAULA MARQUES DE FARIA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Genética Médica 

13.  CARLOS TAKAHIRO CHONE Faculdade de Ciências Médicas 
Departamento de 
Oftalmo/Otorrinolaringologia 

14.  CARMEN SILVIA PASSOS LIMA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Clínica Médica 

15.  CLAUDIO LUCIO ROSSI Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Patologia Clínica 

16.  EDSON ANTUNES Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Farmacologia 

17.  ELIETE MARIA SILVA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Enfermagem 

18.  ELZA COTRIM SOARES Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Clínica Médica 

19.  EMILIO CARLOS ELIAS BARACAT Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Pediatria 

20.  FÁBIO HÜSEMANN MENEZES Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Cirurgia 

21.  FATIMA APARECIDA BOTTCHER LUIZ Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Tocoginecologia 

22.  FERNANDA APARECIDA CINTRA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Enfermagem 

23.  FERNANDO CENDES Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Neurologia 

24.  HELENA ZERLOTTI WOLF GROTTO Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Patologia Clínica 

25.  
ILKA DE FATIMA SANTANA FERREIRA 
BOIN 

Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Cirurgia 

26.  
IRENE GYONGYVER HEIDEMARIE 
LORAND METZE 

Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Clínica Médica 

27.  ISCIA TERESINHA LOPES CENDES Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Genética Medica 

28.  IVAN FELIZARDO CONTRERA TORO Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Cirurgia 

29.  JOAQUIM MURRAY BUSTORFF-SILVA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Cirurgia 

30.  
JOSÉ BARRETO CAMPELLO 
CARVALHEIRA 

Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Clínica Médica 

31.  JOSÉ BUTORI LOPES DE FARIA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Clínica Médica 

32.  JOSÉ GUILHERME CECATTI Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Tocoginecologia 

33.  JOSÉ MURILO ROBILOTTA ZEITUNE Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Clínica Médica 

34.  KONRADIN METZE Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Anatomia Patológica 

35.  LAURA STERIAN WARD Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Clínica Médica 

36.  LUCIANA DE LIONE MELO Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Enfermagem 

37.  LUCIANA RODRIGUES DE MEIRELLES Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Anatomia Patológica 

38.  LUIS GUILLERMO BAHAMONDES Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Tocoginecologia 

39.  
MARCONDES CAVALCANTE FRANCA 
JUNIOR       

Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Neurologia 

40.  MARCOS TADEU NOLASCO DA SILVA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Pediatria 

41.  MARIA CECILIA MARCONI PINHEIRO LIMA Faculdade de Ciências Médicas 
Centro de Estudo e Pesquisa em 
Reabilitação 

42.  
MARIA DE FÁTIMA DE CAMPOS 
FRANÇOZO 

Faculdade de Ciências Médicas 
Centro de Estudos e Pesquisas em 
Reabilitação 

43.  MARIA DE FÁTIMA SONATI  Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Patologia Clínica 

44.  
MARIA ELISABETE RODRIGUES F. 
GASPARETTO 

Faculdade de Ciências Médicas 
Centro de Estudos e Pesquisas em 
Reabilitação 

45.  
MARIA FRANCISCA COLELLA DOS 
SANTOS       

Faculdade de Ciências Médicas 
Centro de Estudos e Pesquisas em 
Reabilitação 

46.  MARIA HELOISA DE SOUZA LIMA BLOTTA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Patologia Clínica 

47.  MARIA INÊS MONTEIRO Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Enfermagem 
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 Assessor/a – Prof./a Dr./a Unidade Departamento 

48.  MARIA MARLUCE DOS SANTOS VILELA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Pediatria 

49.  MARIA RITA DONALISIO CORDEIRO Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Medicina Preventiva 

50.  MIRIAN HIDEKO NAGAE                      Faculdade de Ciências Médicas 
Centro de Estudos e Pesquisas em 
Reabilitação 

51.  NELSON FILICE DE BARROS Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Medicina Preventiva 

52.  NEUSA MARIA COSTA ALEXANDRE Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Enfermagem 

53.  RENATA CRUZ SOARES DE AZEVEDO Faculdade de Ciências Médicas 
Departamento de Psicologia Médica e 
Psiquiatria 

54.  RICARDO DE LIMA ZOLLNER Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Clínica Médica 

55.  ROSANA TERESA ONOCKO CAMPOS Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Medicina Preventiva 

56.  SANDRA CECILIA BOTELHO COSTA Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Clinica Médica   

57.  SILVIA DE BARROS MAZON Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Patologia Clínica 

58.  VERA MARIA SANTORO BELANGERO Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Pediatria 

59.  WILSON NADRUZ JUNIOR Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Clínica Médica 

60.  
ZELIA ZILDA LOURENCO DE C 
BITTENCOURT    

Faculdade de Ciências Médicas 
Centro de Estudos e Pesquisas em 
Reabilitação 

61.  JOÃO PAULO BORIN                         Faculdade de Educação Física Departamento de Ciências do Esporte 

62.  JOSÉ IRINEU GORLA  Faculdade de Educação Física 
Departamento de Estudos da Atividade 
Física Adaptada 

63.  LUIZ EDUARDO BARRETO MARTINS Faculdade de Educação Física 
Departamento de Estudos da Atividade 
Física Adaptada 

64.  
MARA PATRÍCIA TRAINA CHACON-
MIKAHIL  

Faculdade de Educação Física Departamento de Ciências do Esporte 

65.  MARCO ANTONIO COELHO BORTOLETO Faculdade de Educação Física Departamento de Educação Motora 

66.  SERGIO AUGUSTO CUNHA Faculdade de Educação Física Departamento de Ciências do Esporte 

67.  ALTAIR ANTONINHA DEL BEL CURY Faculdade de Odontologia Departamento de Prótese e Periodontia 

68.  ANTONIO CARLOS PEREIRA Faculdade de Odontologia Departamento Odontologia Social 

69.  CAIO CEZAR RANDI FERRAZ Faculdade de Odontologia Departamento Odontologia Restauradora 

70.  DAGMAR DE PAULA QUELUZ Faculdade de Odontologia Departamento Odontologia Social 

71.  FABIO LUIZ MIALHE Faculdade de Odontologia Departamento Odontologia Social 

72.  FERNANDA KLEIN MARCONDES Faculdade de Odontologia Departamento de Ciências Fisiológicas 

73.  FLÁVIO HENRIQUE BAGGIO AGUIAR Faculdade de Odontologia Departamento Odontologia Restauradora 

74.  FRANCISCO CARLOS GROPPO Faculdade de Odontologia Departamento de Ciências Fisiológicas 

75.  JOÃO SARMENTO PEREIRA NETO Faculdade de Odontologia Departamento Odontologia Infantil 

76.  MÁRCIO AJUDARTE LOPES Faculdade de Odontologia Departamento de Diagnóstico Oral 

77.  
MARIA BEATRIZ BORGES DE ARAUJO 
MAGNANI 

Faculdade de Odontologia Departamento Odontologia Infantil 

78.  MARIA CRISTINA VOLPATO Faculdade de Odontologia Departamento de Ciências Fisiológicas 

79.  MÁRIO ALEXANDRE COELHO SINHORETI Faculdade de Odontologia Departamento Odontologia Restauradora 

80.  MARIO FERNANDO DE GOES Faculdade de Odontologia Departamento de Odontologia Restauradora  

81.  MAURO ANTONIO DE ARRUDA NÓBILO Faculdade de Odontologia Departamento de Prótese e Periodontia 

82.  PEDRO DUARTE NOVAES Faculdade de Odontologia Departamento de Morfologia  

83.  RAFAEL LEONARDO XEDIEK CONSANI Faculdade de Odontologia Departamento de Prótese e Periodontia 

84.  
RENATA CUNHA MATHEUS RODRIGUES 
GARCIA    

Faculdade de Odontologia Departamento de Prótese e Periodontia 

85.  RICARDO DELLA COLETTA Faculdade de Odontologia Departamento de Diagnóstico Oral 

86.  ROSANA DE FÁTIMA POSSOBON Faculdade de Odontologia Departamento Odontologia Social 

87.  SIMONIDES CONSANI Faculdade de Odontologia Departamento Odontologia Restauradora 

88.  ALESSANDRO DOS SANTOS FARIAS           Instituto de Biologia 
Departamento de Genética, Evolução e 
Bioagentes 

89.  ANA PAULA COUTO DAVEL                    Instituto de Biologia 
Departamento de Biologia Estrutural e 
Funcional                

90.  ANETE PEREIRA DE SOUZA Instituto de Biologia Departamento de Biologia Vegetal 
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91.  CLAUDIA HERRERA TAMBELI Instituto de Biologia 
Departamento de Biologia Estrutural e 
Funcional                

92.  CLAUDIO CHRYSOSTOMO WERNECK Instituto de Biologia Departamento de Bioquímica 

93.  ELAINE MINATEL Instituto de Biologia 
Departamento de Anatomia, Biologia Celular 
e Fisiologia e Biofísica 

94.  ELIANA MARIA ZANOTTI MAGALHAES Instituto de Biologia Departamento de Biologia Animal 

95.  ENEIDA DE PAULA Instituto de Biologia Departamento de Bioquímica 

96.  FABIO PAPES Instituto de Biologia 
Departamento de Genética, Evolução e 
Bioagentes 

97.  FOSCA PEDINI PEREIRA LEITE Instituto de Biologia Departamento de Biologia Animal 

98.  GUSTAVO QUEVEDO ROMERO                   Instituto de Biologia Departamento de Biologia Animal 

99.  HERNANDES FAUSTINO DE CARVALHO Instituto de Biologia 
Departamento de Biologia Estrutural e 
Funcional                

100.  IONE SALGADO  Instituto de Biologia Departamento de Biologia Vegetal 

101.  JOSÉ ROBERTO TRIGO Instituto de Biologia Departamento de Biologia Animal 

102.  KIKYO YAMAMOTO Instituto de Biologia Departamento de Biologia Vegetal 

103.  LUIS ANTONIO VIOLIN DIAS PEREIRA Instituto de Biologia Departamento de Histologia e Embriologia 

104.  
LUIS FELIPE DE TOLEDO RAMOS 
PEREIRA 

Instituto de Biologia 
Museu de Zoologia "Professor Adão José 
Cardoso"         

105.  MARCELO CARNIER DORNELAS Instituto de Biologia Departamento de Biologia Vegetal 

106.  MARCELO LANCELLOTTI                      Instituto de Biologia Departamento de Bioquímica 

107.  MARCELO MENOSSI TEIXEIRA                 Instituto de Biologia 
Departamento de Genética, Evolução e 
Bioagentes 

108.  MARIA ALICE DA CRUZ HOFLING Instituto de Biologia Departamento de Histologia e Embriologia 

109.  
MARIA DO CARMO ESTANISLAU DO 
AMARAL 

Instituto de Biologia Departamento de Biologia Vegetal 

110.  MARLENE APARECIDA SCHIAVINATO Instituto de Biologia Departamento de Biologia Vegetal 

111.  PAULO MAZZAFERA Instituto de Biologia Departamento de Biologia Vegetal 

112.  SANDRA MARIA CARMELLO GUERREIRO Instituto de Biologia Departamento de Biologia Vegetal 

 

III – ÁREA DE EXATAS  

 

 Assessor/a – Prof./a Dr./a Unidade Departamento 

1.  ANA LUIZA CARDOSO PEREIRA 
Faculdade de Ciências Aplicadas -
Limeira 

 

2.  WISLEI RIUPER RAMOS OSORIO 
Faculdade de Ciências Aplicadas -
Limeira 

 

3.  CELIA PICININ DE MELLO Instituto de Computação Departamento de Teoria da Computação 

4.  ABNER DE SIERVO Instituto de Física “Gleb Wataghin” Departamento de Física Aplicada 

5.  ANDERSON CAMPOS FAUTH Instituto de Física “Gleb Wataghin” 
Departamento de Raios Cósmicos e 
Cronologia 

6.  ANTONIO VIDIELLA BARRANCO Instituto de Física “Gleb Wataghin” Departamento de Eletrônica Quântica 

7.  CAROLA DOBRIGKEIT CHINELLATO Instituto de Física “Gleb Wataghin” 
Departamento de Raios Cósmicos e 
Cronologia 

8.  FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES Instituto de Física “Gleb Wataghin” Departamento de Física Aplicada 

9.  GABRIELA CASTELLANO Instituto de Física “Gleb Wataghin” 
Departamento de Raios Cósmicos e 
Cronologia 

10.  JOSÉ AUGUSTO CHINELLATO Instituto de Física “Gleb Wataghin” Departamento de Raios Cósmicos 

11.  KLEBER ROBERTO PIROTA Instituto de Física “Gleb Wataghin” 
Departamento de Física da Matéria 
Condensada 

12.  NEWTON CESÁRIO FRATESCHI Instituto de Física “Gleb Wataghin” Departamento de Física Aplicada 

13.  CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO Instituto de Geociências 
Departamento de Geologia e Recursos 
Naturais 

14.  CELSO DAL RE CARNEIRO  Instituto de Geociências 
Departamento de Geociências Aplicadas ao 
Ensino     
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15.  EMILSON PEREIRA LEITE Instituto de Geociências 
Departamento de Geologia e Recursos 
Naturais    

16.  
FRESIA SOLEDAD RICARDI TORRES 
BRANCO 

Instituto de Geociências 
Departamento de Geologia e Recursos 
Naturais    

17.  JACINTA ENZWEILER Instituto de Geociências 
Departamento de Geologia e Recursos 
Naturais    

18.  PEDRO WAGNER GONÇALVES   Instituto de Geociências 
Departamento de Geociências Aplicadas ao 
Ensino     

19.  RICARDO PEROBELLI BORBA Instituto de Geociências 
Departamento de Geologia e Recursos 
Naturais 

20.  ROBERTO PEREZ XAVIER Instituto de Geociências 
Departamento de Geologia e Recursos 
Naturais 

21.  ALBERTO VAZQUEZ SAA 
Instituto de Matemática, Estatística e
Computação Científica 

Departamento de Matemática Aplicada 

22.  EDMUNDO CAPELAS DE OLIVEIRA 
Instituto de Matemática, Estatística e
Computação Científica 

Departamento de Matemática Aplicada 

23.  FILIDOR EDILFONSO VILCA LABRA 
Instituto de Matemática, Estatística e
Computação Científica 

Departamento de Estatística 

24.  HILDETE PRISCO PINHEIRO 
Instituto de Matemática, Estatística e
Computação Científica 

Departamento de Estatística 

25.  LUCIO TUNES DOS SANTOS 
Instituto de Matemática, Estatística e
Computação Científica 

Departamento de Matemática Aplicada 

26.  NANCY LOPES GARCIA 
Instituto de Matemática, Estatística e
Computação Científica 

Departamento de Estatística 

27.  PAULO ROBERTO BRUMATTI 
Instituto de Matemática, Estatística e
Computação Científica 

Departamento de Matemática 

28.  PLAMEN EMILOV KOCHLOUKOV 
Instituto de Matemática, Estatística e
Computação Científica 

Departamento de Matemática 

29.  SAMUEL ROCHA DE OLIVEIRA 
Instituto de Matemática, Estatística e
Computação Científica 

Departamento de Matemática Aplicada 

30.  
ANA VALERIA COLNAGHI SIMIONATO 
CANTU 

Instituto de Química Departamento de Química Analítica 

31.  ANDRE LUIZ BARBOZA FORMIGA   Instituto de Química Departamento de Química Inorgânica 

32.  CARLA BEATRIZ GRESPAN BOTTOLI Instituto de Química Departamento de Química Analítica 

33.  CARLOS HENRIQUE INÁCIO RAMOS Instituto de Química Departamento de Química Orgânica 

34.  CARLOS ROQUE DUARTE CORREIA Instituto de Química Departamento de Química Orgânica 

35.  CLAUDIA LONGO Instituto de Química Departamento de Físico-Química 

36.  FERNANDO APARECIDO SÍGOLI Instituto de Química Departamento de Química Inorgânica 

37.  HELOISE DE OLIVEIRA PASTORE Instituto de Química Departamento de Química Analítica 

38.  INÉS JOEKES Instituto de Química Departamento de Físico-Química 

39.  INEZ VALERIA PAGOTTO YOSHIDA Instituto de Química Departamento de Química Inorgânica 

40.  ÍTALO ODONE MAZALI Instituto de Química Departamento de Química Inorgânica 

41.  IVO MILTON RAIMUNDO JUNIOR Instituto de Química Departamento de Química Analítica 

42.  JARBAS JOSE RODRIGUES ROHWEDDER Instituto de Química Departamento de Química Analítica 

43.  JOÃO CARLOS DE ANDRADE Instituto de Química Departamento de Química Analítica 

44.  JOSÉ ALBERTO FRACASSI DA SILVA Instituto de Química Departamento de Química Analítica 

45.  JOSÉ AUGUSTO ROSÁRIO RODRIGUES Instituto de Química Departamento de Química Orgânica 

46.  LÚCIA HELENA BRITO BAPTISTELLA Instituto de Química Departamento de Química Orgânica 

47.  MATTHIEU TUBINO Instituto de Química Departamento de Química Analítica 

48.  MUNIR SALOMAO SKAF Instituto de Química Departamento de Físico-Química 

49.  NELSON HENRIQUE MORGON Instituto de Química Departamento de Físico-Química 

50.  
PAULO CESAR MUNIZ DE LACERDA 
MIRANDA  

Instituto de Química Departamento de Química Orgânica 

51.  PAULO JOSÉ SAMENHO MORAN Instituto de Química Departamento de Química Orgânica 

52.  PAULO MITSUO IMAMURA Instituto de Química Departamento de Química Orgânica 

53.  REGINA BUFFON Instituto de Química Departamento de Química Inorgânica 

54.  ROGÉRIO CUSTODIO Instituto de Química Departamento de Físico-Química 
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55.  SOLANGE CADORE Instituto de Química Departamento de Química Analítica 

56.  SUSANNE RATH Instituto de Química Departamento de Quimica Analítica 

57.  WATSON LOH Instituto de Química Departamento de Físico-Química 
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IV – ÁREA DE HUMANAS 

 

 Assessor/a – Prof./a Dr./a Unidade Departamento 

1.  ALVARO DE OLIVEIRA D ANTONA              
Faculdade de Ciências Aplicadas -
Limeira    

 

2.  MURIEL DE OLIVEIRA GAVIRA                
Faculdade de Ciências Aplicadas -
Limeira    

 

3.  RAFAEL DE BRITO DIAS                     
Faculdade de Ciências Aplicadas -
Limeira    

 

4.  ANA LÚCIA GOULART DE FARIA Faculdade de Educação 
Departamento de Ciências Sociais na 
Educação 

5.  ANA LUIZA BUSTAMANTE SMOLKA Faculdade de Educação Departamento de Psicologia Educacional 

6.  APARECIDA NERI DE SOUZA Faculdade de Educação 
Departamento de Ciências Sociais na 
Educação 

7.  DEBORA CRISTINA JEFFREY Faculdade de Educação 
Departamento de Políticas, Administração e 
Sistemas Educacionais 

8.  DÉBORA MAZZA Faculdade de Educação 
Departamento de Ciências Sociais na 
Educação 

9.  EVELY BORUCHOVITCH Faculdade de Educação Departamento de Psicologia Educacional 

10.  GUILHERME DO VAL TOLEDO PRADO Faculdade de Educação 
Departamento de Ensino e Práticas 
Culturais 

11.  HELOISA HELENA PIMENTA ROCHA Faculdade de Educação 
Departamento de Educação, Conhecimento, 
Linguagem e Arte 

12.  JOSÉ CLAUDINEI LOMBARDI Faculdade de Educação 
Departamento de Filosofia e História da 
Educação        

13.  JOSE LUIS SANFELICE Faculdade de Educação 
Departamento de Filosofia e História da 
Educação        

14.  LIDIA MARIA RODRIGO  Faculdade de Educação 
Departamento de Filosofia e História da 
Educação        

15.  LUCI BANKS LEITE Faculdade de Educação Departamento de Psicologia Educacional 

16.  LUIS ENRIQUE AGUILAR Faculdade de Educação 
Departamento de Políticas, Administração e 
Sistemas Educacionais 

17.  
MARCIA MARIA STRAZZACAPPA 
HERNANDEZ 

Faculdade de Educação 
Departamento de Educação, Conhecimento, 
Linguagem e Arte 

18.  MARIA CRISTINA MENEZES Faculdade de Educação 
Departamento de Filosofia e História da 
Educação        

19.  
MARIA INES DE FREITAS PETRUCCI S 
ROSA 

Faculdade de Educação 
Departamento de Ensino e Práticas 
Culturais 

20.  NORA RUT KRAWCZYK   Faculdade de Educação 
Departamento de Ciências Sociais na 
Educação 

21.  PEDRO DA CUNHA PINTO NETO Faculdade de Educação 
Departamento de Ensino e Práticas 
Culturais 

22.  ROBERTA GURGEL AZZI Faculdade de Educação Departamento de Psicologia Educacional 

23.  SILVIO DONIZETTI DE OLIVEIRA GALLO Faculdade de Educação 
Departamento de Filosofia e História da 
Educação        

24.  SOELY APARECIDA JORGE POLYDORO Faculdade de Educação Departamento de Psicologia Educacional 

25.  CARMEN LÚCIA SOARES Faculdade de Educação Física Departamento de Educação Motora 

26.  SILVIA CRISTINA FRANCO AMARAL Faculdade de Educação Física Departamento de Educação Motora 

27.  SANDRO TONSO Faculdade de Tecnologia 
Coordenadoria de Graduação em 
Saneamento e Ambiente 

28.  ANA LÚCIA GONÇALVES DA SILVA Instituto de Economia Departamento de Teoria Econômica 

29.  
ANA ROSA RIBEIRO DE MENDONCA 
SARTI 

Instituto de Economia Departamento de Teoria Econômica 

30.  CELIO HIRATUKA Instituto de Economia 
Departamento de Política e História 
Econômica 

31.  CLÁUDIO SCHULLER MACIEL Instituto de Economia Departamento de Teoria Econômica 

32.  DANIELA MAGALHAES PRATES Instituto de Economia 
Departamento de Política e História 
Econômica 

33.  EUGENIA TRONCOSO LEONE Instituto de Economia Departamento de Teoria Econômica 
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34.  JOSE RICARDO BARBOSA GONÇALVES Instituto de Economia 
Departamento de Política e História 
Econômica 

35.  MARCELO WEISHAUPT PRONI Instituto de Economia 
Departamento de Política e História 
Econômica 

36.  PEDRO PAULO ZAHLUTH BASTOS Instituto de Economia 
Departamento de Política e História 
Econômica 

37.  ROSANGELA BALLINI Instituto de Economia Departamento de Teoria Econômica 

38.  SIMONE SILVA DE DEOS Instituto de Economia 
Departamento de Política e História 
Econômica 

39.  ANGEL HUMBERTO CORBERA MORI Instituto de Estudos da Linguagem Departamento de Linguística 

40.  CARMEN ZINK BOLONHINI Instituto de Estudos da Linguagem Departamento de Linguística Aplicada 

41.  FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Instituto de Estudos da Linguagem Departamento de Linguística 

42.  JEFFERSON CANO Instituto de Estudos da Linguagem Departamento de Teoria Literária 

43.  MARCOS APARECIDO LOPES Instituto de Estudos da Linguagem Departamento de Teoria Literária 

44.  MARIA FAUSTA PEREIRA DE CASTRO Instituto de Estudos da Linguagem Departamento de Linguística 

45.  
MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIA 
CORACINI 

Instituto de Estudos da Linguagem Departamento de Linguística Aplicada 

46.  MIRIAM VIVIANA GARATE Instituto de Estudos da Linguagem Departamento de Teoria Literária 

47.  MONICA GRACIELA ZOPPI FONTANA Instituto de Estudos da Linguagem Departamento de Linguística 

48.  ALCIDES HECTOR RODRIGUEZ BENOIT 
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas 

Departamento de Filosofia 

49.  ANDRÉIA GALVAO 
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas 

Departamento de Ciência Política 

50.  GILDA FIGUEIREDO PORTUGAL GOUVÊA 
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas 

Departamento de Sociologia 

51.  GUITA GRIN DEBERT 
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas 

Departamento de Antropologia 

52.  LUCAS ANGIONI 
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas 

Departamento de Filosofia 

53.  LUZIA MARGARETH RAGO 
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas 

Departamento de História 

54.  MARIA STELLA MARTINS BRESCIANI 
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas 

Departamento de História 

55.  PEDRO PAULO ABREU FUNARI 
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas 

Departamento de História 

56.  ROSANA APARECIDA BAENINGER 
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas 

Departamento de Demografia 

57.  SHIGUENOLI MIYAMOTO 
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas 

Departamento de Ciência Política 

58.  VALERIANO MENDES FERREIRA COSTA 
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas 

Departamento de Ciência Política 

59.  ADRIANA MARIA BERNARDES DA SILVA Instituto de Geociências Departamento de Geografia 

60.  LEDA MARIA CAIRA GITAHY Instituto de Geociências 
Departamento de Política Científica e 
Tecnológica 

61.  LUCI HIDALGO NUNES Instituto de Geociências Departamento de Geografia 

62.  MÁRCIO ANTONIO CATAIA Instituto de Geociências Departamento de Geografia 

63.  MARIA BEATRIZ MACHADO BONACELLI  Instituto de Geociências 
Departamento de Política Científica e 
Tecnológica 

64.  RICARDO ABID CASTILLO Instituto de Geociências Departamento de Geografia 

65.  VICENTE EUDES LEMOS ALVES Instituto de Geociências Departamento de Geografia 

66.  ROBERTO LUIZ DO CARMO Núcleo de Estudos de População  

67.  SIMONE APARECIDA VIEIRA 
Núcleo de Estudos e Pesquisas
Ambientais 
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V - ÁREA DE TECNOLÓGICAS  

 
 

 
Assessor/a – Prof./a Dr./a Unidade Departamento 

1.  JURANDIR ZULLO JUNIOR 
Centro de Pesquisas
Meteorológicas e Climáticas
Aplicadas à Agricultura 

 

2.  ANA SILVIA PRATA SOARES                  
Faculdade de Ciências Aplicadas -
Limeira    

 

3.  EDUARDO PAIVA OKABE                      
Faculdade de Ciências Aplicadas -
Limeira    

 

4.  IEDA KANASHIRO MAKIYA                    
Faculdade de Ciências Aplicadas -
Limeira    

 

5.  ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FERRAZ Faculdade de Engenharia Agrícola  

6.  ANTONIO LUDOVICO BERALDO Faculdade de Engenharia Agrícola  

7.  BENEDITO CARLOS BENEDETTI Faculdade de Engenharia Agrícola  

8.  DANIELLA JORGE DE MOURA Faculdade de Engenharia Agrícola  

9.  DAVID DE CARVALHO Faculdade de Engenharia Agrícola  

10.  DENIS MIGUEL ROSTON Faculdade de Engenharia Agrícola  

11.  EDSON EIJI MATSURA Faculdade de Engenharia Agrícola  

12.  INÁCIO MARIA DAL FABBRO Faculdade de Engenharia Agrícola  

13.  JANSLE VIEIRA ROCHA Faculdade de Engenharia Agrícola  

14.  JOSÉ EUCLIDES STIPP PATERNIANI Faculdade de Engenharia Agrícola  

15.  JOSÉ TEIXEIRA FILHO Faculdade de Engenharia Agrícola  

16.  JULIO SORIANO Faculdade de Engenharia Agrícola  

17.  KIL JIN PARK Faculdade de Engenharia Agrícola  

18.  LUIZ ANTONIO ROSSI Faculdade de Engenharia Agrícola  

19.  LUIZ HENRIQUE ANTUNES RODRIGUES Faculdade de Engenharia Agrícola  

20.  MARA DE ANDRADE MARINHO WEILL Faculdade de Engenharia Agrícola  

21.  NELSON LUIS CAPPELLI Faculdade de Engenharia Agrícola  

22.  NILSON ANTONIO MODESTO ARRAES Faculdade de Engenharia Agrícola  

23.  PAULO SÉRGIO GRAZIANO MAGALHÃES Faculdade de Engenharia Agrícola  

24.  RAQUEL GONÇALVES Faculdade de Engenharia Agrícola  

25.  ROBERTO FUNES ABRAHAO Faculdade de Engenharia Agrícola  

26.  ROBERTO TESTEZLAF Faculdade de Engenharia Agrícola  

27.  ZIGOMAR MENEZES DE SOUZA Faculdade de Engenharia Agrícola  

28.  
ANA LUCIA NOGUEIRA DE CAMARGO
HARRIS 

Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Arquitetura e Construção 

29.  ANA MARIA REIS DE GOES MONTEIRO 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Arquitetura e Construção 

30.  ANDRÉ MUNHOZ DE ARGOLLO FERRÃO 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Recursos Hídricos 

31.  DIÓGENES CORTIJO COSTA 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Geotecnia e Transportes 

32.  DORIS CATHARINE C K KOWALTOWSKI 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Arquitetura e Construção 

33.  EGLÉ NOVAES TEIXEIRA 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Saneamento e Ambiente 

34.  FRANCISCO ANTONIO MENEZES 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Estruturas 

35.  GLADIS CAMARINI 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Arquitetura e Construção 

36.  ISAÍAS VIZOTTO 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Estruturas 

37.  JORGE LUIZ ALVES TRABANCO 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Geotecnia e Transportes 
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38.  JOSÉ GILBERTO DALFRÉ FILHO 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Recursos Hídricos 

39.  JOSÉ ROBERTO GUIMARÃES 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Saneamento e Ambiente 

40.  LEANDRO PALERMO JÚNIOR 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Estruturas 

41.  LEANDRO SILVA MEDRANO 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Arquitetura e Construção 

42.  LUCILA CHEBEL LABAKI 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Arquitetura e Construção 

43.  MARIA TERESA FRANÇOSO 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Geotecnia e Transportes 

44.  MARINA SANGOI DE OLIVEIRA ILHA 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Arquitetura e Construção 

45.  MIRIAM GONÇALVES MIGUEL 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Geotecnia e Transportes 

46.  NILSON TADEU MASCIA 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Estruturas 

47.  PAULO JOSÉ ROCHA DE ALBUQUERQUE 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Geotecnia e Transportes 

48.  REGINA COELI RUSCHEL 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Arquitetura e Construção 

49.  ROZELY FERREIRA DOS SANTOS 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Recursos Hídricos 

50.  
SILVIA APARECIDA MIKAMI GONÇALVES 
PINA 

Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Arquitetura e Construção 

51.  STELAMARIS ROLLA BERTOLI 
Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo 

Departamento de Arquitetura e Construção 

52.  ADRIANA ZERLOTTI MERCADANTE 
Faculdade de Engenharia de
Alimentos 

Departamento de Ciência de Alimentos 

53.  FLAVIA MARIA NETTO 
Faculdade de Engenharia de
Alimentos 

Departamento de Alimentos e Nutrição 

54.  FLÁVIO LUÍS SCHMIDT 
Faculdade de Engenharia de
Alimentos 

Departamento de Tecnologia de Alimentos 

55.  GABRIELA ALVES MACEDO 
Faculdade de Engenharia de
Alimentos 

Departamento de Ciência de Alimentos 

56.  HELENA MARIA ANDRE BOLINI 
Faculdade de Engenharia de
Alimentos 

Departamento de Alimentos e Nutrição 

57.  HÉLIA HARUMI SATO 
Faculdade de Engenharia de
Alimentos 

Departamento de Ciência de Alimentos 

58.  JAIME AMAYA FARFAN 
Faculdade de Engenharia de
Alimentos 

Departamento de Alimentos e Nutrição 

59.  JOSÉ DE ASSIS FONSECA FARIA 
Faculdade de Engenharia de
Alimentos 

Departamento de Tecnologia de Alimentos 

60.  MARCELO ALEXANDRE PRADO 
Faculdade de Engenharia de
Alimentos 

Departamento de Ciência de Alimentos 

61.  MARIA ANGELA DE ALMEIDA MEIRELES 
Faculdade de Engenharia de
Alimentos 

Departamento de Engenharia de Alimentos 

62.  MIRIAM DUPAS HUBINGER 
Faculdade de Engenharia de
Alimentos 

Departamento de Engenharia de Alimentos 

63.  ROSIANE LOPES DA CUNHA 
Faculdade de Engenharia de
Alimentos 

Departamento de Engenharia de Alimentos 

64.  WALKÍRIA HANADA VITTO 
Faculdade de Engenharia de
Alimentos 

Departamento de Tecnologia de Alimentos 

65.  YOON KIL CHANG 
Faculdade de Engenharia de
Alimentos 

Departamento de Tecnologia de Alimentos 

66.  ERNESTO RUPPERT FILHO 
Faculdade de Engenharia Elétrica
e de Computação 

Departamento de Sistemas e Controle de 
Energia 

67.  JOSE ALEXANDRE DINIZ 
Faculdade de Engenharia Elétrica
e de Computação 

Departamento de Semicondutores 
Instrumentos e Fotônica 

68.  JOSÉ MARIO DE MARTINO 
Faculdade de Engenharia Elétrica
e de Computação 

Departamento de Engenharia, Computação  
e Automação Industrial 

69.  PAULO CARDIERI 
Faculdade de Engenharia Elétrica
e de Computação 

Departamento de Comunicações 

70.  PEDRO LUÍS DIAS PERES 
Faculdade de Engenharia Elétrica
e de Computação 

Departamento de Telemática 

71.  REGINALDO PALAZZO JÚNIOR 
Faculdade de Engenharia Elétrica
e de Computação 

Departamento de Telemática 
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72.  ALBERTO LUIZ SERPA 
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Mecânica Computacional

73.  ANSELMO EDUARDO DINIZ 
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Engenharia de 
Fabricação 

74.  ARAÍ AUGUSTA BERNÁRDEZ PÉCORA 
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Engenharia Térmica e 
Fluidos 

75.  CARLOS ALBERTO CARRASCO ALTEMANI 
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Energia 

76.  CARLOS ALBERTO CIMINI JUNIOR 
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Projeto Mecânico 

77.  CÉLIA MARINA DE ALVARENGA FREIRE 
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Engenharia de Materiais 

78.  CELSO KAZUYUKI MOROOKA 
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Engenharia do Petróleo 

79.  DENIS JOSÉ SCHIOZER 
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Engenharia do Petróleo 

80.  FRANCO GIUSEPPE DEDINI 
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Projeto Mecânico 

81.  JOÃO BATISTA FOGAGNOLO                   
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Engenharia de 
Computação 

82.  JOÃO MAURICIO ROSARIO 
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Projeto Mecânico 

83.  KAMAL ABDEL RADI ISMAIL 
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Engenharia Térmica e 
Fluidos 

84.  KATIA LUCCHESI CAVALCA DEDINI 
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Projeto Mecânico 

85.  LUIZ OTÁVIO SARAIVA FERREIRA 
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Mecânica Computacional

86.  MARCO LUCIO BITTENCOURT 
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Projeto Mecânico 

87.  MARIA CLARA FILIPPINI IERARDI 
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Engenharia de Materiais 

88.  PABLO SIQUEIRA MEIRELLES 
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Mecânica Computacional

89.  RENATO PAVANELLO 
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Mecânica Computacional

90.  ROBSON PEDERIVA 
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Projeto Mecânico 

91.  RUBENS CARAM JUNIOR 
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Engenharia de Materiais 

92.  SERGIO TONINI BUTTON 
Faculdade de Engenharia
Mecânica 

Departamento de Engenharia de Materiais 

93.  ANA RITA MORALES Faculdade de Engenharia Química
Departamento de Engenharia de Materiais 
e de Bioprocessos         

94.  ELIAS BASILE TAMBOURGI Faculdade de Engenharia Química
Departamento de Engenharia de Sistemas 
Químicos 

95.  ELIZABETE JORDÃO Faculdade de Engenharia Química
Departamento de Engenharia de Sistemas 
Químicos 

96.  JOAO SINEZIO DE CARVALHO CAMPOS Faculdade de Engenharia Química
Departamento de Engenharia de Materiais 
e de Bioprocessos 

97.  KATIA TANNOUS Faculdade de Engenharia Química
Departamento de Desenvolvimento de 
Processos e Produtos    

98.  LILIANE MARIA FERRARESO LONA Faculdade de Engenharia Química
Departamento de Engenharia de Materiais 
e de Bioprocessos 

99.  LUCIMARA GAZIOLA DE LA TORRE Faculdade de Engenharia Química
Departamento de Engenharia de Materiais 
e de Bioprocessos 

100.  MARCO AURELIO CREMASCO Faculdade de Engenharia Química Departamento de Engenharia de Processos

101.  MARIA TERESA MOREIRA RODRIGUES Faculdade de Engenharia Química
Departamento de Engenharia de Sistemas 
Químicos 

102.  MARTÍN AZNAR  Faculdade de Engenharia Química
Departamento de Desenvolvimento de 
Processos e Produtos    

103.  MELISSA GURGEL ADEODATO VIEIRA Faculdade de Engenharia Química
Departamento de Desenvolvimento de 
Processos e Produtos    

104.  MEURIS GURGEL CARLOS DA SILVA Faculdade de Engenharia Química
Departamento de Desenvolvimento de 
Processos e Produtos 

105.  OSVALDIR PEREIRA TARANTO Faculdade de Engenharia Química Departamento de Engenharia de Processos

106.  SANDRA CRISTINA DOS SANTOS ROCHA Faculdade de Engenharia Química Departamento de Engenharia de Processos
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107.  THEO GUENTER KIECKBUSCH Faculdade de Engenharia Química
Departamento de Engenharia de Materiais 
e de Bioprocessos 

108.  ANDRE FRANCESCHI DE ANGELIS Faculdade de Tecnologia 
Coordenadoria de Graduação de 
Informática 

109.  ANDRE LEON SAMPAIO GRADVOHL Faculdade de Tecnologia 
Coordenadoria de Graduação de 
Informática 

110.  ANTONIO CARLOS ZAMBON Faculdade de Tecnologia  

111.  CELMAR GUIMARAES DA SILVA Faculdade de Tecnologia 
Coordenadoria de Graduação de 
Informática 

112.  FRANCISCO JOSÉ ARNOLD Faculdade de Tecnologia 
Coordenadoria de Graduação de 
Telecomunicações 

113.  LUISA ANDREIA GACHET BARBOSA Faculdade de Tecnologia 
Coordenadoria de Graduação e Construção 
Civil 

114.  MARCO ANTONIO GARCIA DE CARVALHO Faculdade de Tecnologia 
Coordenadoria de Graduação de 
Informática 

115.  
MARIA APARECIDA CARVALHO DE
MEDEIROS 

Faculdade de Tecnologia 
Coordenadoria de Graduação em 
Saneamento e Ambiente 

116.  MARLI DE FREITAS G HERNANDEZ Faculdade de Tecnologia  

117.  MARTA SIVIERO GUILHERME PIRES Faculdade de Tecnologia 
Coordenadoria de Graduação em 
Saneamento e Ambiente 

118.  ROSA CRISTINA CECCHE LINTZ Faculdade de Tecnologia 
Coordenadoria de Graduação e Construção 
Civil 

119.  SIMONE ANDREA POZZA Faculdade de Tecnologia 
Coordenadoria de Graduação em 
Saneamento e Ambiente 

120.  VARESE SALVADOR TIMÓTEO Faculdade de Tecnologia 
Coordenadoria de Graduação de 
Informática 

121.  ANDRÉ SANTANCHE Instituto de Computação Departamento de Sistemas de Informação 

122.  CHRISTIANE NEME CAMPOS Instituto de Computação Departamento de Teoria da Computação 
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Programa de Formação Interdisciplinar Superior (ProFIS) 
 
A iniciação científica é um ponto central do currículo do ProFIS, pois permite que os alunos desenvolvam 
habilidades de pesquisa, de aplicação prática dos conceitos vistos em sala de aula, de enfrentamento de problemas 
reais, de trabalho conjunto, de organização dos conhecimentos, de exposição de ideias e de elaboração de 
relatórios.  
No segundo ano do curso, todo aluno do ProFIS deve desenvolver um projeto de iniciação científica, em qualquer 
área do conhecimento, sob orientação de um professor da UNICAMP. Esse projeto está associado às disciplinas 
PF093 - Introdução à prática de ciências e artes 1 e PF094 - Introdução à prática de ciências e artes 2, nas quais o 
aluno deve se matricular ao longo do ano. 
Como a iniciação científica é obrigatória, mas os alunos não conhecem os professores que trabalham em suas 
áreas de interesse, a definição de orientadores e orientados segue uma difícil logística inversa, segundo a qual os 
professores sugerem projetos, que são selecionados pelos alunos. Assim, ao final de 2011, os professores da 
UNICAMP propuseram mais de uma centena de projetos especialmente criados para o ProFIS. Em seguida, cada 
aluno indicou cinco projetos, na ordem decrescente de sua preferência. Finalmente, coube ao coordenador do 
curso a tarefa de compatibilizar interesses e disponibilidades. Hoje, cerca de 90 projetos encontram-se em 
desenvolvimento, nas mais variadas áreas do conhecimento. 
Todos os projetos contam com bolsas do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
As bolsas concedidas têm o mesmo valor e as mesmas exigências aplicadas aos projetos de iniciação científica 
desenvolvidos pelos alunos de graduação. Assim, os alunos devem apresentar relatórios científicos semestrais, que 
são avaliados pelos professores orientadores, bem como por um comitê nomeado pela PRG e pela PRP. Além 
disso, todos devem apresentar pôsteres no Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP. 
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Programa de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (PICJr) 

 

A Reitoria da UNICAMP em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
CNPq, agência federal de fomento à pesquisa, implementaram em 2008 o “Programa de Bolsas de Iniciação 
Científica Júnior do Estado de São Paulo”. Este programa visa proporcionar aos alunos do ensino médio da rede 
pública a oportunidade de participar no desenvolvimento de projetos de pesquisa em laboratórios da UNICAMP, em 
todas as grandes áreas do conhecimento (Ciências Humanas, Artes, Ciências Exatas e da Terra, Ciências 
Biológicas e da Saúde e Tecnologias/Engenharias), durante o período de um ano, sob a supervisão de professores 
ou pesquisadores da universidade, e tem como objetivos:    

 Despertar a vocação para atividades de pesquisa em jovens talentos provenientes de Escolas Públicas que 
estejam cursando o ensino médio, envolvendo-os com os desafios atuais da ciência e com a metodologia 
do trabalho científico.  

 Oferecer a esses estudantes a oportunidade de desenvolver senso crítico, compreender a dinâmica da 
construção e transmissão do conhecimento.  

 Oferecer aos docentes, estudantes de graduação e pós-graduação da UNICAMP a oportunidade de poder 
interagir de uma maneira única e direta com o ensino de nível médio, possibilitando a oportunidade de 
praticar diferentes maneiras de transmissão do conhecimento aos alunos de ensino médio.  

 Possibilitar um contato dos alunos e professores do ensino médio com a vida acadêmica e com os 
profissionais que compõem o ambiente universitário.  

  
 Na edição de 2010, o Programa de Iniciação Científica Júnior (PICJr), por iniciativa própria, aumentou número de 
alunos e bolsas em 25% com apoio financeiro da Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP). Para a edição de 2011, o CNPq 
aceitou a solicitação da PRP e concedeu mais 150 bolsas de estudos. Isto permitiu aumentar em 100% o número 
de alunos beneficiados com o programa nas edições de 2011 e 2012 (Tabela 1). Cada aluno selecionado recebe 
uma bolsa do PICJr/CNPq e todos os projetos inscritos também recebem um auxílio proveniente da FAPESP ou do 
FAEPEX para custeio das atividades de pesquisa desenvolvidas por esses estudantes. Os principais impactos do 
programa são: melhor preparação dos alunos do ensino médio para uma futura vida universitária; experiência de 
vida baseada no desenvolvimento do raciocínio independente na formação da cidadania; amadurecimento dos 
jovens nas suas escolhas profissionais futuras e autoconfiança nas suas capacidades para realizar pesquisas.  

Tabela1.  Número de escolas e projetos inscritos e alunos selecionados por ano: 
ANO 

 
2008 2009 2010 2011 

Projetos 50 54 84         82 
Escolas inscritas 43 79 82       132 
Alunos indicados  488 750      555        823 
Alunos Selecionados  119 144 175       300 

*O número de alunos indicados foi limitado a seis por escola.  

O encerramento de cada edição do Programa é marcado por evento em que os alunos têm a oportunidade de 
apresentar os trabalhos provenientes dos projetos de pesquisas realizadas. Neste ano, os alunos do PICJr que 
participaram da 5ª edição do programa (2011/2012) apresentarão seus trabalhos no âmbito do XX Congresso 
Interno de Iniciação Científica da UNICAMP, como forma de integrá-los ao esforço da Unicamp na geração de 
conhecimento.
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Faculdade de Ciências Médicas 

 
A0001 
FÁBULAS EM LIBRAS: ESTUDO DAS PRODUÇÕES 
E PRODUÇÃO EM ESTUDO 
Ligia Cuculo Badiale (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Lucia Helena Reily (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Vivemos numa sociedade onde a inclusão audiovisual é 
capaz de criar conexões entre diferentes áreas de 
conhecimento, de proporcionar o trânsito de ideias e 
saberes, além de permitir novas vivências no saber, no 
fazer e no sentir. Este tipo de tecnologia afeta a 
transmissão de conhecimento e, consequentemente, a 
educação. Em relação às novas formas de 
comunicação que se baseiam no som e na imagem, o 
cinema é a tecnologia mais emblemática de todas, e, 
atualmente, a maioria das escolas brasileiras se utiliza 
dele como complemento pedagógico, contudo, apesar 
da admirável expansão da produção visual, este 
recurso, ainda, alcança precariamente uma cultura 
silenciosa, a dos surdos. Para crianças deficientes 
auditivas, saber olhar e perceber sistemas de 
linguagens pautados na imagem é tão necessário 
quanto aprender a ler e escrever, já que toda sua 
compreensão se baseia na visualidade. A partir disto é 
preciso prepará-las para entender criticamente 
(interpretar, produzir e reproduzir) estas linguagens. 
Percebe-se que muitos materiais de apoio do processo 
de letramento propostos para o aluno surdo 
subestimam a diversidade de funções que a imagem 
pode ter, limitando-se ao uso de identificação e 
descrição, ou funções decorativas. Em vista disto, este 
estudo propôs a produção de um material visual 
didático, com qualidade estética, para crianças 
deficientes auditivas, com idade entre 4 e 10 anos, 
visando propiciar estratégias que contribuam para a 
inclusão social facilitando as práticas de ensino. Além 
disso, pretendeu proporcionar um aperfeiçoamento das 
representações da Língua Brasileira de Sinais e ampliar 
o entrelaçamento entre arte e ciência (comunicação e 
educação). De caráter qualitativo e exploratório 
realizou-se o estudo crítico dos vídeos de histórias 
(contos e fábulas) existentes e em circulação 
atualmente (a partir de critérios como qualidade 
estética, acessibilidade e utilidade, temas ou tipos 
literários, produção, público alvo e formas de 
divulgação e distribuição), voltado ao público infantil 
surdo. A partir desta investigação foi elaborado o curta-
metragem da fábula “O rato do campo e o rato da 
cidade”, de Esopo, em animação (stop-motion). 
Filme de animação - Surdez - Libras 
 
 

A0002 
ALUNOS SURDOS E O FILME DE ANIMAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA VIVÊNCIAS NA 
CONSTRUÇÃO DA IMAGEM EM MOVIMENTO 
Verônica Güdde Beutner (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Lucia Helena Reily (Orientadora), Faculdade 
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Esse estudo nasceu a partir do projeto que investigou 
como crianças surdas de 9 a 14 anos de idade, 
usuárias de Libras interpretam filmes curtos de 
animação. Seu objetivo se deu na produção de uma 
animação com a técnica Stop-motion, na qual o criador 
fotografa objetos quadro a quadro, mudando aos 
poucos a posição dos objetos para se criar a ilusão de 
movimento. Foram preparadas aulas para introduzir aos 
alunos o contexto de animação Stop-motion, com 
mostras do desenho Pingo entre outros de mesma 
técnica e do grupo Mummenschanz, a fim de 
apresentar o tema: a expressão facial, tão importante 
para a comunicação em língua de sinais. Nas primeiras 
aulas trabalhamos com livros de obras de arte de modo 
que as crianças se familiarizassem com as diversas 
expressões faciais, explicando o porquê de cada uma e 
quais lhes chamaram mais a atenção. No desenvolver 
do tema fizeram desenhos de rostos felizes, bravos, 
indiferentes, assustados e depois transformaram as 
expressões primeiro em 3D no papel e em segundo na 
argila, que passará pelo processo queima e depois de 
pintura. Separamos a turma em dois grupos para 
criarem duas animações em argila a partir de uma 
massa redonda com fundo branco e que aos poucos foi 
criando formas, definindo bocas, olhos, nariz, 
bochechas e cabelo formando um rosto com variadas 
expressões. O projeto foi importante desde o 
desenvolvimento de um tema que está no cotidiano de 
todos, principalmente na língua de sinais e na 
desmitificação do desenho animado, que foi 
compreendido no processo de criação. 
Surdez - Narrativa - Animação stop-motion 
 

Instituto de Artes 

 
A0003 
UMA ANÁLISE POÉTICO-MUSICAL PARA 
PERFORMANCE DE MODINHAS SELECIONADAS 
DE DIVERSOS COMPOSITORES DO SÉCULO XIX 
PARA VOZ AGUDA 
Arthur Felipe Raymundo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Adriana Giarola Kayama (Orientadora), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 
 
Considerada o primeiro gênero de canção popular 
brasileira, a modinha é de indiscutível importância, 
verificada em diversas fontes, e sob vários aspectos. 
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Desde a segunda metade do século XVIII a modinha 
dominou as sociedades brasileira e portuguesa, 
aproximando classes sociais de modo peculiar. 
Manuscritos e edições antigas de modinhas têm sido 
encontrados recentemente, despertando grande 
interesse entre pesquisadores, artistas e estudantes de 
música. A Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro detém 
um acervo valioso e numeroso de modinhas do século 
XIX. Para esta pesquisa selecionamos, desse acervo, 
dez modinhas de diversos compositores do século XIX, 
dando assim, continuidade à nossa pesquisa de IC de 
2010-2011. Como muitas dessas modinhas se 
encontram em avançado estado de deterioração, o 
primeiro passo foi a digitalização, por meio do software 
de notação musical Sibelius. Posteriormente, 
analisamos elementos poéticos e musicais das 
modinhas selecionadas. Dessa forma contribuímos, não 
apenas para o resgate dessas publicações, mas 
também, para uma melhor compreensão desta forma 
de canção. Outro objetivo alcançado foi viabilizar a 
inclusão das modinhas nas récitas dos cantores em 
geral, e deste em particular, através de recitais 
apresentados não somente no ambiente universitário 
da UNICAMP, mas como em casas de concertos na 
cidade de São Paulo. 
Modinha - Música brasileira - Canto 
 
 
A0004 
UMA ANÁLISE POÉTICO-MUSICAL PARA 
PERFORMANCE DE MODINHAS COMPOSTAS POR 
GABRIEL FERNANDES DA TRINDADE E CÂNDIDO 
IGNÁCIO DA SILVA 
Cecília Freitas Massa (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Adriana Giarola Kayama (Orientadora), 
Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
Considerada o primeiro gênero de canção popular 
brasileira, a Modinha é de indiscutível importância pela 
sua dominação na sociedade portuguesa e brasileira no 
século XVIII por sua função socializante de 
aproximação de classes sociais. Através de fotografias 
digitais obtidas na Biblioteca Nacional do Rio de 
Janeiro, foi possível recuperar, digitalizar 7 modinhas 
de Gabriel Fernandes da Trindade (1799-1854) e 4 
modinhas de Cândido Ignácio da Silva (1800-1838). 
São elas: “Adorei uma alma impura”; “Batendo a linda 
plumagem”; “Corações que o amor uniu”; “Foi bastante 
ver teus olhos”; “Por mais que busco encobrir”; “Quanto 
não posso avistar-te”; “Remorsos, penas, tormentos”; 
“A hora que não te vejo”; “De uma pastora os olhos 
belos”; “Impere dentro em meu peito” e “Minha Marilia 
não vive”. A análise consistiu no estudo da estrutura e 
conteúdo poético, aspectos melódicos, morfológicos, 
prosódicos, harmônicos, rítmicos e de 
acompanhamento dessas peças. O resultado foi uma 
maior compreensão da linguagem deste importante 
gênero de canção, a recuperação dessas modinhas 

para viabilizar a sua performance e a consequente 
divulgação das mesmas. 
Modinha - Gabriel Fernandes da Trindade - Cândido Ignácio da Silva 
 
 
A0005 
'A HARPA DO TROVADOR': UMA ANÁLISE 
POÉTICO-MUSICAL PARA PERFORMANCE DO 
CICLO DE ROMANCES COMPOSTO POR RAPHAEL 
COELHO MACHADO EM 1846 
Kaynan Rosa Consoli (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Adriana Giarola Kayama (Orientadora), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 
 
O projeto visa restaurar o álbum de modinhas “A Harpa 
do Trovador”, composto por Raphael Coelho Machado 
(1814-1887) e com poesias de José Amaro Lemos 
Magalhães (1814-?) e publicado pela Imprensa Imperial 
do Rio de Janeiro em 1846. As modinhas em geral e 
estas em específico, tão presentes na música brasileira 
dos séculos XVIII e XIX, são de grande importância 
para reconstruirmos nossa herança musical. Além da 
restauração das partituras em versões digitalizadas e 
de mais fácil leitura e utilização, o projeto também 
realiza uma análise musical e poética deste repertório.  
Modinha - Música - Prosódia 
 
 
A0006 
A INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO SOMÁTICA NA 
PREVENÇÃO DE LESÕES EM BAILARINOS 
Carolina Monteiro Cais (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Ângela de Azevedo Nolf (Orientadora), 
Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
O presente estudo tem como proposta fundamental 
analisar a relação entre Educação Somática e a 
prevenção de possíveis lesões em bailarinos. Deste 
modo, selecionamos três técnicas de Educação 
Somática: Pilates, Feldenkrais e Klauss Vianna, 
buscando observar se o conhecimento e a aplicação 
prática destas técnicas ajudam a prevenir lesões, 
influenciando na atitude corporal do bailarino diante dos 
inúmeros exercícios e repetições de uma aula ou 
ensaios de dança. Acredita-se que este conhecimento 
pode acrescentar maior reflexão e consciência corporal 
ao intérprete, ressaltando o respeito à estrutura 
anatômica do corpo em movimento. A pesquisa 
consiste primeiramente em um estudo bibliográfico 
sobre as respectivas técnicas de consciência corporal 
listada e na realização de entrevistas com profissionais 
experientes e atuantes nas três áreas.  Como base de 
informação para conclusão do estudo proposto, 
aplicaremos um questionário estruturado aos bailarinos 
e estudantes de dança que obtiveram ou não contato 
com as técnicas citadas, detectando a relação entre 
lesão e a falta de conhecimento de Educação Somática 
na atividade prática do bailarino. 
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Educação sómatica - Lesões em bailarinos - Dança 
 
 
A0007 
DANÇA E CINEMA: A LINGUAGEM DA DANÇA EM 
DIÁLOGO COM O CINEASTA INGMAR BERGMAN 
Natalia do Nascimento Fernandes (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Ângela de Azevedo Nolf 
(Orientadora), Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
Tomando como guia de estudos os conceitos do 
método de improvisação de Rudolf von Laban, 
pretendo, através do processo criativo de um 
espetáculo de dança contemporânea, estabelecer uma 
relação entre duas linguagens: a dança e o cinema. 
Para essa pesquisa, utilizarei como eixo principal a 
dimensão tempo-espaço nas teorias de Laban, 
trabalhando em paralelo com a obra do diretor sueco de 
cinema Ingmar Bergman. Utilizando essa relação como 
um estímulo para uma pesquisa que pretende transpor 
a dimensão tempo-espaço presente na obra de 
Bergman para um processo criativo em dança. 
Contudo, não deixarei de me envolver com o universo 
temático e estético do diretor na construção da 
dramaturgia corporal do espetáculo, e construirei a 
partir disso dispositivos para uma criação em dança. 
Ingmar Bergman - Dança - Cinema 
 
 
A0008 
ACERVO EPIGRÁFICO PAULISTANO: 
IMPLEMENTAÇÃO DE WEBSITE PARA 
DIVULGAÇÃO PÚBLICA 
Taisa Hayashi Isayama (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Anna Paula Silva Gouveia (Orientadora), Instituto 
de Artes - IA, UNICAMP 
 
Epígrafe arquitetônica – conteúdo textual que 
acompanha uma construção identificando o arquiteto ou 
engenheiro autor do projeto ou a construtora que 
executou a obra – é uma dentre as várias categorias de 
tipografia aplicada à arquitetura e destaca-se por 
demonstrar a indissolubilidade entre a forma de um 
artefato arquitetônico, o processo que o gerou e a 
personalidade de quem o projetou e executou, 
contribuindo para a formação de uma identidade visual, 
estética e cultural da cidade, além de possuir forte 
caráter documental. Entretanto, apesar da importância 
histórico-cultural deste tipo de arte, sua natureza 
discreta e seu caráter perecível fazem com que o 
armazenamento e divulgação pública seja fundamental 
para o seu devido reconhecimento e preservação. Para 
este fim implementou-se um website para o Acervo 
Epigráfico Paulistano, que conta com um banco de 
dados de alta acessibilidade e uma interface gráfica 
que demonstra as particularidades das epígrafes. O 
website segue também conceitos contemporâneos de 
webdesign e se inspira em algumas interfaces 

semelhantes (como de bibliotecas e arquivos digitais). 
Também estão sendo criados conteúdos adicionais 
para o website que valorizam as informações 
constantes no acervo, como o Making Of (que mostra 
passo a passo como foram criados os decalques, 
moldes de silicone e réplicas em resina). O website 
resultante deste trabalho ficará disponível em 
http://www.iar.unicamp.br/lis/PAT 
Epígrafes arquitetônicas - Acervo epigráfico - Internet 
 
 
A0009 
EPIGRAFIA ARQUITETÔNICA PAULISTANA: 
COMPLEMENTAÇÃO DE DADOS HISTÓRICOS E 
BIOGRÁFICOS 
Yeda Endrigo Rabelo de Carvalho (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Anna Paula Silva Gouveia 
(Orientadora), Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
Esta pesquisa de Iniciação Científica faz parte do 
projeto “Paisagens tipográficas – A organização de um 
acervo das epígrafes arquitetônicas paulistanas” - PAT 
(apoio MCT/CNPq Processo 474099/2008). Esta 
Iniciação Científica aqui apresentada consiste na 
continuação da complementação dos dados históricos 
acerca dos edifícios e arquitetos listados nas epígrafes, 
que são inscrições gravadas na rocha da fachada do 
edifício, que identificam o arquiteto, engenheiro ou 
construtor e por vezes a data da inauguração. 
Entretanto há uma busca mais abrangente sobre os 
dados biográficos dos engenheiros-arquitetos 
epigrafados. As epígrafes que norteiam esta pesquisa 
estão situadas no centro na cidade de São Paulo e são 
referentes a um período compreendido entre 1920 e 
1950. O enriquecimento da história da arquitetura 
paulistana é garantido através desta pesquisa, a qual 
viabiliza saber informações dos responsáveis pela 
verticalização da maior cidade brasileira. Por meio de 
literatura especializada foi possível obter novas 
informações sobre a biografia destes engenheiros-
arquitetos, os quais além de terem em comum a 
construção do centro de São Paulo, também 
partilharam do mesmo ambiente acadêmico e 
profissional. Por exemplo, alguns dos engenheiros-
arquitetos tornaram-se professores de outros, caso de 
Ramos de Azevedo e Alexandre de Albuquerque. 
Epígrafes arquitetônicas - Acervo epigráfico - História da arquitetura 
 
 
A0010 
CONCEPÇÃO DE ARRANJO DAS CANÇÕES DO 
DISCO MILAGRE DOS PEIXES AO VIVO (1974) NO 
CONTEXTO DA CANÇÃO POPULAR BRASILEIRA 
DE SUA ÉPOCA 
Lucas Nicoluci Bohn (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Antonio Rafael Carvalho dos Santos (Orientador), 
Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
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A pesquisa pretende contribuir para a compreensão da 
concepção do arranjo no contexto da canção popular 
brasileira produzida nos anos 1970, através do estudo e 
da transcrição de duas canções do disco Milagre dos 
Peixes ao vivo. O disco foi gravado por Milton 
Nascimento, em 1974, com instrumentação orquestral 
em conjunto ao grupo de rock progressivo Som 
Imaginário. Os arranjos são de Paulo Moura, Wagner 
Tiso e Radamés Gnattali, arranjadores de significativa 
atuação e representatividade na música popular 
brasileira. As duas músicas escolhidas foram 
“Sacramento” de Nelson Ângelo e Milton, e “Hoje é dia 
de El Rey” de Márcio Borges e Milton ambas arranjadas 
por Wagner Tiso. A análise do material transcrito busca 
entender como na construção do arranjo e na 
composição da canção se expressa o contexto sócio 
político cultural brasileiro na década de 60 e 70. 
Arranjo - Canção popular brasileira - Milagre dos peixes ao vivo 
 
 
A0011 
A MIXAGEM COMO FATOR CRIATIVO NA 
PRODUÇÃO MUSICAL - DOS ANOS 60 AO 
MOMENTO PRESENTE 
Leonardo França Malagrino (Bolsista FAPESP) e Prof. 
Dr. Claudiney Rodrigues Carrasco (Orientador), 
Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
O projeto em questão propõe analisar uma das 
fundamentais etapas do processo de criação do áudio: 
a mixagem. Ao estudarmos suas técnicas e 
procedimentos, é possível verificar que esta etapa pode 
compreender mais que um âmbito meramente técnico, 
podendo também ser um fator artístico e criativo na 
elaboração do material sonoro. Através de 
levantamentos bibliográficos, comparações de versões 
musicais e transcrições de partituras, o estudo em 
questão pretende demonstrar que a mixagem não se 
restringe somente ao campo técnico do áudio, mas 
possui também uma dimensão musical. 
Mixagem - Tecnologia - Criatividade 
 
 
A0012 
COMPARAÇÃO DA QUALIDADE FINAL NA EDIÇÃO 
DE ÁUDIO UTILIZANDO-SE SOFTWARES LIVRES E 
PROGRAMAS PROPRIETÁRIOS 
Lidiane Martins Bittencourt (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Nelson Filho (Co-orientador) e Prof. Dr. Claudiney 
Rodrigues Carrasco (Orientador), Instituto de Artes - IA, 
UNICAMP 
 
A pesquisa tem por finalidade a comparação de 
sistemas de gravações digitais. Utilizaremos softwares 
de gravação musical (DAW – digital audio workstation) 
de programação livre e proprietária. O objetivo é 
realizar uma comparação qualitativa das diferenças 
sonoras resultantes entre estes softwares. A partir 

destes dados, será realizado um estudo comparativo de 
frequências. Tendo como método a amostragem de 
frequências, será possível comparar os pontos 
diferencias de codificação entre estes softwares. Para 
obter as amostras serão realizadas gravações no 
estúdio de musica do Instituto de Artes. Partindo de 
uma mesma amostra musical, utilizaremos quatro 
programas diferentes, dois livres e dois proprietários. 
Ainda como método propomos uma análise auditiva, 
extraindo informações de um conjunto de pessoas, 
sobre as possíveis diferenças auditivas entre essas 
amostras. Posteriormente o estudo será publicado no 
site de música e tecnologia do Instituto de Artes para 
que os alunos tenham acesso aos resultados obtidos. O 
andamento da pesquisa, até o presente momento, 
foram: a escolha dos programas de gravação e a 
organização dos equipamentos necessários (interface 
de conversão computadores e microfone para 
gravação). Em suma a pesquisa busca compreender o 
funcionamento destes programas de gravação, e como 
suas diferenças de codificação interferem no produto 
final de uma gravação musical. 
Programas de edição de áudio - Qualidade sonora - Gravação e 

edição e áudio 
 
 
A0013 
COMPOSIÇÃO ESTRUTURADA POR UMA ANÁLISE 
DA SINFONIA Nº 8 DE RALPH VAUGHAN WILLIAMS 
Rodrigo Fratin Medina (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Claudiney Rodrigues Carrasco (Orientador), 
Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
Este trabalho teve como objetivo compor uma peça 
orquestral empregando alguns recursos composicionais 
encontrados na sinfonia no. 8 de Ralph Vaughan 
Williams, uma das últimas obras da vida deste 
compositor da primeira metade do séc. XX. Como 
metodologia, uma análise da obra foi feita com o 
suporte teórico da bibliografia referente à área de 
orquestração e teoria musical. A peça tem, dentre os 
principais fatores, o uso de escalas pentatônicas, 
frequentes mudanças bruscas de clima, harmonias que 
caminham por intervalos de terça, influências do 
cantochão ao intercalar longos solos isolados com a 
massa sonora da orquestra, e uma orquestração pouco 
convencional no que confere ao emprego dos 
dobramentos das linhas musicais. Foram selecionados 
os aspectos mais marcantes da obra e colocados num 
plano de metas para direcionar o trabalho 
composicional. Como resultado, obtivemos uma peça 
orquestral original, que dentre os vários aspectos 
assimilados da obra de Williams, começa com um 
motivo que é uma variação do primeiro motivo da 
sinfonia no. 8 feita a partir de uma expansão intervalar. 
Além disto, fizemos uma análise comparativa com a 
finalidade de demonstrar com clareza os aspectos da 
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obra de Williams que foram empregados na 
composição. 
Composição musical - Orquestração - Ralph Vaughan Williams 
 
 
A0014 
WAGNER E A RECEPÇÃO ESTÉTICA 
Tiago de Mello Felipe (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Claudiney Rodrigues Carrasco (Orientador), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 
 
Wagner e a recepção estética é um trabalho no campo 
da análise musical que procura propor interpretações 
de leitura à ópera Das Rheingold, de Richard Wagner, a 
partir de questões levantadas no estudo de uma 
bibliografia selecionada. Tal bibliografia privilegia 
autores voltados ao estudo da recepção estética e da 
complexidade da comunicação, sobretudo aquela 
artística, tais como O Ato da Leitura, de Wolfgang Iser, 
e Obra Aberta, de Umberto Eco. Apoiamo-nos, ainda, 
nos escritos sobre Gestalt de Leonard Meyer para criar 
uma ponte entre os estudos teóricos não musicais 
abordados e nossa pesquisa. Procurando verificar a 
efetividade da nossa utilização de conceitos não 
musicais na análise operística, escolhemos nos 
aprofundar no estudo das recorrências do tema da 
Renúncia do Amor (Liebesverzichts) estudo esse que 
partiu de uma primeira análise de Claude Lévi-Strauss, 
em seu livro Mito e Significado, e contou ainda com 
apoio teórico do livro de Yara Caznók, Ouvir Wagner. 
Está em curso, uma pesquisa acerca de suas 
aparições, tanto na obra estudada, quanto na ópera 
subsequente do ciclo, Die Walküre, procurando 
considerar como o compositor opera para a construção 
de significados, nos tecidos musical e narrativo. 
O Ouro do Reno - Recepção estética - Abertura em obra de arte 
 
 
A0015 
ANÁLISE DO COLETIVO : O PROCESSO EM DANÇA 
Talita Florencio Pereira (Bolsista PIBIC/CNPq), Vivian 
Gonçalves Vinha,  Ana Flávia de Carvalho Cassiano,  
Andressa Miryan Ribeiro Marques,  Carla Tiemi 
Taniguchi,  Suzane Rigoleto Rossan,  Marina Ribeiro de 
Castro Matheus,  Daiana Miranda Carvalho,  Gabriela 
Nascimento Salomé,  Jóice Pâmela Bento e Profa. Dra. 
Elisabeth Bauch Zimmermann (Orientadora), Instituto 
de Artes - IA, UNICAMP 
 
Este projeto se propõe a realizar uma pesquisa teórico-
prática sobre dimensões do tema “O Coletivo”. Para 
sua realização, criou-se um grupo de pesquisa com 
nove bailarinas, que levantaram referências pessoais e 
bibliográficas para desenvolver uma montagem cênica 
que refletisse suas relações com o recorte temático, 
fazendo da própria vivência do processo criativo em 
grupo um fomento à pesquisa. Estabeleceu-se uma 
hierarquia horizontal reconhecida como método 

colaborativo, e este conceito passou a nortear o grupo. 
Observou-se que a improvisação e o os materiais 
surgidos do fluxo indivíduo-coletivo são potencialmente 
expressivos, trazendo aspectos culturais, sociais, 
afetivos e simbólicos. As relações estabelecidas em 
laboratório geraram a construção coletiva de uma 
dramaturgia; nenhuma idealização do produto final se 
sobrepôs à experiência pessoal, em si comunicativa. A 
concepção musical trouxe mais um parâmetro para a 
pesquisa, e a relação entre as linguagens ampliou as 
possibilidades de interação indivíduo-coletivo. O maior 
ganho, dentro desse processo, foi descoberta da 
experiência colaborativa, e como essa correlação entre 
tema e diretrizes da criação expandiu a percepção dos 
envolvidos e gerou reflexões sobre sua própria 
condição dentro de um coletivo. 
Dança - Coletivo - Criação  
 
 
A0016 
REVISÃO DAS DIFERENTES TÉCNICAS DE ARCO 
Matheus Ferrari Santos (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Emerson Luiz de Biaggi (Orientador), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 
 
Existe uma grande variedade de técnicas de arco para 
violino e viola, porém o material didático existente 
descrevendo cada uma delas é limitado. O presente 
estudo visa descrever as quatro técnicas mais 
utilizadas atualmente e também apresentar um breve 
histórico da evolução do arco do violino e da viola. O 
estudo se baseia na leitura de métodos escritos por 
grandes professores. Além da análise de imagens e a 
leitura sobre o que alguns dos mais renomados 
instrumentistas tais como Willian Primrose e Leopold 
Auer entendem sobre essas técnicas. Nota-se que a 
maior parte do material disponível sobre as teorias de 
técnicas de arco traz explicações bastante confusas, 
sendo o foco deste estudo compilar e descrever a 
empunhadura usada em quatro dessas técnicas de 
forma mais clara e didática. 
Técnicas arco - Violino - Empunhadura 
 
 
A0017 
AS MANDALAS NAS ARTES PLÁSTICAS 
Carolina de Campos Tornich (Bolsista SAE/UNICAMP) 
e Prof. Dr. Ernesto Giovanni Boccara (Orientador), 
Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
A mandala corresponde a uma estrutura circular que 
simbolizaria organização devido a existência de um 
centro, renovado continuamente pelo cumprimento de 
um ciclo. As mandalas estão em todo lugar, na 
estrutura da natureza e nas elaboradas pelo homem. O 
homem precisa intensamente buscar pelo seu centro, 
seu “Self”, segundo Jung, e ao longo de seu percurso 
(um ciclo) constrói mandalas, e o artista (plástico) e sua 
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obra não estariam apartados dessa realidade. Nas 
obras de arte, expressões do processo criativo 
consciente e inconsciente do “eu artístico”, pode-se 
constatar uma espécie de busca contínua pela 
identidade. Nas obras, determinados focos conduzem o 
olhar do espectador e dão estrutura ao todo. No 
processo criativo, por toda a trajetória de vida de um 
artista, ele se envolve e cria tendências, prioriza e 
descarta materiais, técnicas e formas de representação 
em prol da sua conexão mais direta com “o si mesmo”. 
Isso estaria de acordo com o que Jung chama de 
“processo de individuação”. No caso específico, a 
individuação do artista. Foram feitas leituras de textos 
de Carl Jung, aliadas à pesquisa biográfica e análise de 
obras de artistas ao longo da história. Ao rever esses 
trabalhos, podemos observar a ideia de transformação 
nos processos artísticos e núcleos essenciais nas 
obras, elementos desde sempre contidos na 
representação simbólica da mandala. Um exemplo 
paradigmático que poderia ser citado é a “obra como 
processo” de Lygia Clark. 
Mandalas - Artes - Plásticas 
 
 
A0018 
A OBRA PARA VIOLÃO DE MILTON NUNES: 
CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS E APLICAÇÃO 
PEDAGÓGICA 
Gustavo Godoi Ferreira (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Fabio Scarduelli (Orientador), Instituto de Artes 
- IA, UNICAMP 
 
O presente projeto tem como foco um estudo sobre a 
aplicação pedagógica da obra para violão do professor, 
compositor e violonista Milton Nunes (1925-2006). 
Investigamos sua obra do ponto de vista técnico e 
estilístico, perscrutando a relação da construção 
musical com os recursos idiomáticos do instrumento e 
sua possível aplicação na pedagogia. Primeiramente 
fizemos a seleção das peças a serem analisadas, a 
partir do catálogo desenvolvido no primeiro trabalho "A 
obra para violão de Milton Nunes: catalogação, 
digitalização e considerações analíticas" realizado entre 
os meses de Fevereiro e Julho de 2011. A escolha 
baseou-se em amostragem, de acordo com as 
seguintes categorias por nós identificadas na produção 
do compositor: obras de caráter pedagógico (estudos), 
valsas, prelúdios, choros, peças neoclássicas e peças 
infantis. Optamos pelos estudos em sua integralidade e 
uma peça representativa de cada uma das categorias 
acima mencionadas. A partir das análises, verificamos 
que é possível a utilização das peças no ensino do 
violão em todos os níveis de aprendizagem. Assim, 
explicitamos na pesquisa para qual situação específica 
aquele estudo/peça se adequa como meio de 
solucionar dificuldades técnico-mecânicas. 
Artes - Música - Violão 
 

 
A0019 
ANÁLISE RÍTMICA DA OBRA WOZZECK – ALBAN 
BERG 
Eduardo Rodrigo Virgilio (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Fernando Augusto de Almeida Hashimoto 
(Orientador), Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
A ópera Wozzeck composta entre 1917 e 1922 pelo 
compositor autríaco Alban Berg apresenta aspectos 
composicionais de extrema relevância para a música do 
século 20, e em especial para a música da cena. 
Dentre os vários procedimentos inovadores e 
singulares encontrados nessa obra, podemos citar o 
Hauptrhythmus – procedimento composicional onde o 
ritmo funciona de forma independente da melodia e 
pode ser considerado como um elemento motívico 
dentro do processo de criação. A manipulação do 
material musical por Berg fomentou um novo tipo de 
ópera para a época, sendo que a figura central deixou 
de ser focada na melodia, o que gerou uma infinidade 
de possibilidades. A pesquisa se baseou na revisão 
bibliográfica acerca da obra, incluindo tanto as 
publicações de referência sobre a ópera Wozzeck, 
quanto textos sobre o processo de composição do 
próprio Alban Berg, na análise da partitura musical e da 
complexidade da relação texto musical e cênico. 
Seguimos este procedimento com vistas à apropriação 
de consciência das ferramentas necessárias para 
alcançar os objetivos propostos, definindo, assim, a 
base metodológica que serviu de  alicerce para a 
pesquisa, com todos os seus meandros e 
particularidades. Concentramos nosso foco de analise 
no Ato III – cena iii – onde o compositor se valeu 
extensivamente do uso da variação de uma mesma 
célula ritmica. Identificamos e analisamos, de forma 
comparativa, cada uma das variações apresentadas, 
discutindo as possíveis decisões composicionais 
tomadas pelo compositor ao longo da obra. 
Rítmica - Análise - Alban Berg 
 
 
A0020 
MOCK-DOCUMENTARIES: ENTRE O REAL E A 
FICÇÃO 
Arthur Felipe Pereira Souza (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Francisco Elinaldo Teixeira (Orientador), 
Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
O mockdocumentary é uma forma de filme de ficção 
que se utiliza das convenções formais do documentário 
para criar universos ficcionais. Ou seja, o mock-
documentary é um “falso documentário”. Através da 
pesquisa bibliográfica, foram mapeados conceitos e 
teorias relativas ao mockdocumentary que seriam 
usados futuramente na análise fílmica. Notou-se que os 
mock-documentaries seguem o caminho inverso dos 
documentários que inserem em sua narrativa situações 
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encenadas e reconstituições, incoporando e 
reinterpretando à sua maneira os mais diversos 
formatos e padrões dos filmes de não-ficção, 
subvertendo regras e se assumindo, muitas vezes, 
como paródias concernentes ao gênero. Além da 
paródia, pode-se ainda citar mais dois degraus para 
uma melhor categorização do mockumentary: a crítica e 
a desconstrução.Com relação ao corpus fílmico, foram 
selecionados dois filmes para análise aprofundada: 
Borat e o espanhol REC. Em um dos filmes analisados, 
Borat, fica clara a desconstrução das convenções. O 
filme é claramente uma paródia de gênero, usando 
inúmeros recursos do documentário a fim de 
desconstruí-lo. Ele abre com filmagens granuladas e 
com um título informando que o filme é obra do 
Ministério da Informação do Kazaquistão, além de usar 
câmera na mão inúmeras vezes. Com relação a REC, o 
uso do formato documentário se dá por outro motivo: 
criar mais tensão a partir da estética do real. 
Cinema - Mock-documentaries - Documentário 
 
 
A0021 
AQUELE QUERIDO MÊS DE AGOSTO: AS 
FRONTEIRAS ENTRE A REALIDADE E A 
REPRESENTAÇÃO 
Victor Reali Antunes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Francisco Elinaldo Teixeira (Orientador), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 
 
Essa pesquisa se dedicou a analise do filme “Aquele 
Querido Mês de Agosto” (2008) a partir das relações 
que este estabelece entre o real e o fictício. Com essa 
finalidade, foram estudados aspectos como 
decupagem, roteiro, direção de atores, e a própria 
linguagem documentária, através de pesquisa 
bibliográfica e filmográfica. No primeiro semestre, foram 
traçadas uma pesquisa bibliográfica, no campo ficticio e 
no campo documental, e uma posterior pesquisa 
filmográfica, abrangendo as duas áreas e suas 
possiveis intersecções. No segundo semestre foi 
realizado uma analise fílmica plano a plano de ”Aquele 
Querido Mês de Agosto”, observando as questões que 
a pesquisa inicial tinha proporcionado em relação a 
articulação da linguagem documentária com a ficcional. 
A pesquisa, portanto se conclui em duas partes, com 
uma analise geral filmográfica ressaltando a dualidade 
entre ficção e documentário, e uma análise específica 
de um filme que resume bem essa dualidade. 
Cinema - Documentário - Ficção 
 
 
A0022 

CLAUDIA WONDER NA PORNOCHANCHADA 
BRASILEIRA E A CONSTRUÇÃO DO STRAIGHT 
CAMP 
Luiz Rangel dos Reis Junior (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Gilberto Alexandre Sobrinho (Orientador), 
Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
O Camp – tratado como sensibilidade, gosto ou 
esteticismo e enfatizado pela provocativa ironia – é um 
termo norte-americano, bastante ligado ao que se 
desenhou como subcultura gay e mais recentemente 
aos estudos realizados através da Teoria Queer. É 
representado em sua máxima expressão por travestis, 
que vivem a paródia do binarismo masculino/feminino e 
que representam claramente a performatividade dos 
papéis sócias de gênero. Através de alguns filmes 
brasileiros dotados de uma visão predominantemente 
heterossexista, homofóbica e misógina – notadamente 
pornochanchadas ou de sexo explícito – a pesquisa 
analisa as mudanças que ocorrem na performance 
Camp de uma travesti (Cláudia Wonder) quando 
assimilada por uma forma heteronormativa de 
representação e as mudanças que acontecem no filme 
por abrigar uma personagem deste naipe. A pesquisa 
não se restringiu às questões inerentes ao que a 
análise cinematográfica pudesse proporcionar, mas 
centrou-se nas questões da apropriação dos discursos 
(da performance Camp) e da produção dos mesmos. 
Não se pode pensar numa performance travesti que foi 
afetada e diminuída por uma obra homofóbica, ambas 
formas se interpenetraram e se modificaram. Certas 
diferenças entre performances realizadas no gueto e 
aquelas feitas num espaço heteronormativo não podem 
ser analisadas apenas esteticamente: são objeto e 
efeito das mesmas relações de poder e pedem que 
sejam desconstruídas e criticadas antes de serem 
consideradas “naturalmente” opostas. 
Claudia Wonder - Pornochanchada - Camp/Straight Camp 
 
 
A0023 
A USURPADORA: DEUS E O DEMÔNIO NO 
MELODRAMA TELEVISIVO 
Paulo Cesar de Lima Rodrigues (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Dr. Gilberto Alexandre Sobrinho (Orientador), 
Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
A pesquisa tomou como corpus a telenovela A 
Usurpadora, produzida pela emissora mexicana 
Televisa (1998) e exibida, pela primeira vez no Brasil, 
em 1999, pelo SBT. Para a realização do trabalho 
investigativo, interessou-nos a análise de alguns 
componentes recorrentes do gênero melodrama. 
Assim, discutiu-se como se dá a contraposição núcleo 
do bem versus núcleo do mal, à medida que a narrativa 
avança, a partir de traços recorrentes (bem como de 
efeitos previstos) do gênero em questão. Agrupadas 
de maneira linearmente oposta, tanto as personagens 
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boas quanto as más exprimem valores específicos de 
uma moral civilizatória (geralmente crivadas por 
convenções ocidentais/cristãs). A pesquisa deu 
relevância à construção das personagens que, na 
telenovela, foram atualizadas por gêmeas, e ao fato de 
essa configuração ser recorrente em produções do 
gênero. 
Melodrama - A Usurpadora - Personagens de telenovela 
 
 
A0024 
BAIANAS PAULISTANAS: UMA EXPERIÊNCIA DE 
CO-HABITAR COM A FONTE DE PESQUISA 
Mariana Dias Jorge (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Graziela Estela Fonseca Rodrigues (Orientadora), 
Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
Esta pesquisa tem como tema central o estudo de 
campo das baianas da escola de samba Nenê de Vila 
Matilde (São Paulo, SP) e busca, partindo deste eixo, a 
ampliação da expressividade corporal da bailarina-
pesquisadora. Por meio da abordagem metodológica do 
BPI (Bailarino-Pesquisador-Intérprete), o trabalho visa o 
desenvolvimento da corporeidade da autora através de 
uma vivência empírica do tema. O contato com a ala de 
baianas da escola matildense representa uma abertura 
do corpo da bailarina-pesquisadora para este universo, 
que é explorado através das ferramentas do BPI. Esta 
pesquisa permitiu à autora tornar seu corpo permeável 
para co-habitar com sua fonte de pesquisa, criando 
uma oportunidade de estabelecer novas referencias 
corporais e de paisagens; não em uma tentativa de se 
tornar o corpo pesquisado, mas sim de ampliar a 
imagem de si mesmo, na aceitação da identidade do 
outro. 
Bailarino-pesquisador-intérprete - Dança - Escola de samba 
 
 
A0025 
A FLAUTA COMO PERSONAGEM EM HISTÓRIAS E 
MITOS 
Claudia Roberta Bortoletto (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Helena Jank (Orientadora), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 
 
Na literatura e crenças ocidentais, há histórias e mitos 
que contam com a participação da flauta em seus 
respectivos enredos. Porém, na literatura acadêmica, 
não foram encontradas publicações que versam sobre 
o papel desta flauta, seja como personagem principal, 
coadjuvante ou objeto. Neste trabalho, é possível 
observar a representatividade da flauta em 5 histórias, 
escolhidas de modo a nos permitir analisar o seu papel 
no desenvolver das tramas, sua atuação em momentos 
decisivos e na relação com outros personagens. O 
conjunto de histórias aborda temas como: drama social, 
mito indígena, ópera, literatura estrangeira e folclore 
brasileiro. Lançando mão de pesquisa bibliográfica e 

confecção de resenha das obras em questão, foi 
possível constatar que a flauta assume características 
muito diversas tais como: poderes mágicos, afirmação 
de autoestima, poder revelador, salvação, perdição, 
mensageira, entre outras. Neste trabalho, propõe-se 
também compreender a relação entre a técnica do 
instrumento e a expressão dos afetos, através da 
performance do flautista Miguel Angel Villanueva na 
suíte coreográfica “El Flautista de Hamelin” de Eduardo 
Angulo. Desta maneira, a confecção de um guia de 
audição que enfatize aspectos importantes de uma obra 
musical, viabiliza indicar correlações entre literatura e 
obras musicais, culminando na interpretação do solista. 
Flauta - História - Mitos 
 
 
A0026 
UM ESTUDO TÉCNICO-INTERPRETATIVO DO 
TROMPETE BARROCO NA SINFONIA SPIRITUOSA 
IN D MAIOR, TMV: 44:1 DE G. PH. TELEMANN 
Misael Silva de Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Helena Jank (Orientadora), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 
 
Descrição: O presente projeto objetivou estudar o 
trompete barroco na execução da Sinfonia Spirituosa 
in D Maior, TMV 44:1, de Georg Philip 
Telemann. Tendo como objetivo capital promover o 
acesso ao pensamento de época, com relação a 
aspectos técnico-interpretativos da Música Barroca. 
Objetivos: O objetivo principal foi delinear uma 
pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico, de modo a 
levantar informações sobre o trompete barroco na 
execução da peça proposta. Como objetivo secundário, 
é estimular o interesse em produzir e ouvir música 
barroca com instrumentos de época. Metodologia: 
Pesquisa bibliográfica. Resultados: Grande diferença 
técnica do trompete barroco em relação ao trompete 
moderno (técnica lipping).  Características estilísticas 
bem específicas para a prática interpretativa. 
Conclusões: Existe uma grande diferença na 
execução de peças para trompete no começo do 
período Barroco em relação a peças do Barroco tardio. 
Um bom exemplo que exemplifica tal diferença é o trilo. 
No tratado de Fantini (1638), o trilo era percussivo, 
executado numa só nota. Já na peça estudada, o 
tratado de Altenburg (1795), mostra que o trilo era 
intervalar. 
Trompete barroco - Trompete histórico - Prática interpretativa 
 
 
A0027 
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NARRATIVAS TRANSMIDIÁTICAS NO PORTAL 
EPCAMPINAS.COM: JORNALISMO HIPERLOCAL, 
CULTURA PARTICIPATIVA E NOVOS FORMATOS E 
ESTRUTURAS DE PRODUÇÃO, CONSUMO E 
DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO 
Tarsila Venâncio Nakamura (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Hermes Renato Hildebrand (Orientador), 
Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
Este trabalho busca problematizar sobre o processo de 
convergência midiática com maior atenção sobre o 
recorte da narrativa transmidiática e cultura 
participativa. Por meio de conceituação e discussão de 
tais conceitos, pretende-se analisar o portal 
EPCampinas.com, portal de jornalismo hiperlocal de 
iniciativa da afiliada Rede Globo EPTV Campinas. 
Discutir como tem acontecido a apropriação de mídias 
digitais dentro da realidade de uma emissora de 
televisão e como tem se dado a utilização de 
ferramentas interativas e o processo de participação do 
usuário como produtor de conteúdo neste espaço dado. 
Cultura participativa - Narrativa transmidiática - Hiperlocal 
 
 
A0028 
UMA ESCRITA SOBRE A TELEVISÃO NO BRASIL: A 
CRÍTICA DE TELEVISÃO NO FOLHETIM (FSP)  
1977/1989 
Raissa Hayde Koshiyama de Freitas (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Iara Lis Franco Schiavinatto 
(Orientadora), Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
Em 1977, período de redemocratização e de 
reconfiguração das discussões políticas no Brasil, a 
Folha de São Paulo passa a veicular o caderno 
Folhetim, que discute a cultura atrelada às questões 
sociais, voltado a um público crítico em formação. O 
objetivo da pesquisa foi preparar um banco de dados 
das matérias que tratam de televisão no Folhetim e 
fazer uma análise direta e específica dessa crítica, de 
seus temas, abordagens e opiniões e da devolutiva dos 
leitores, que acaba por configurar certa noção de 
leitor/telespectador. Podemos constatar que o Folhetim 
foi um caderno que discutiu amplamente a televisão e 
que sua crítica caminhou junto às suas mudanças, 
aumentando sua complexidade teórica e trazendo para 
si certo tom acadêmico. A análise das tiras coloca a 
televisão como um espaço público: lugar de debates e 
de apreensão das práticas culturais; e a sessão de 
cartas mostra como os leitores utilizaram o espaço para 
defender seus pontos de vista, comentar matérias e 
fazer suas críticas. Em um momento chave para a 
formação da opinião pública no Brasil, a TV no Folhetim 
é debatida por profissionais do meio, analistas sociais, 
jornalistas e leitores.  
Televisão - Jornalismo - Crítica 
 
 

A0029 
ANÁLISE DA EXPRESSÃO CORPORAL NA DANÇA 
DO JONGO DA COMUNIDADE JONGO DITO 
RIBEIRO 
Wanessa Oliveira Di Guimarães (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Profa. Dra. Inaicyra Falcão dos Santos (Orientadora), 
Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
O objetivo principal da pesquisa foi a investigação da 
expressão corporal na dança dos integrantes da 
Comunidade Jongo Dito Ribeiro, da cidade de 
Campinas, SP. Para isso, entende-se expressão 
corporal nessa dança como o conjunto formador das 
células coreográficas básicas do Jongo, que na 
comunidade referida são duas, executadas por todos os 
integrantes; e os movimentos e comportamentos 
corporais individuais que os jongueiros trazem na sua 
própria forma de expressão. Esses comportamentos 
corporais individuais são, muitas vezes, traduzidos em 
forma de desafio, em que os jongueiros tentam se 
superar em esperteza, virtuosismo e agilidade, na 
dimensão específica do Jongo, cujo espaço-tempo é 
reelaborado e reatualizado a cada roda. A metodologia 
constituiu-se em pesquisa de campo com observações 
participativas e obtenção de registros fotográficos e 
audiovisuais. A partir deste material, fez-se a análise 
descritiva e qualitativa dos movimentos, fundamentada 
na Corêutica (princípios espaciais) e na Eukinética 
(dinâmica expressiva), ambas estabelecidas por Rudolf 
Laban. Ainda foram produzidas ilustrações da trajetória 
de deslocamento dos dançantes e dos passos 
executados pelos pés durante a dança. Utilizando a 
linguagem musical, registrou-se o tempo-ritmo dos 
intervalos em que os pés pisam no chão em cada célula 
coreográfica, com base na escrita rítmica dos tambores 
do Jongo. Os registros fotográficos, as ilustrações e 
partituras foram expostos em uma mostra na Casa de 
Cultura Fazenda Roseira, local de gestão da 
comunidade. 
Expressão corporal - Jongo - Dança 
 
 
A0030 
O JOGO DO ATOR CÔMICO: A ESTRUTURAÇÃO 
DA COMICIDADE DO PALHAÇO 
Cassandra Batista Peixoto Ormachea (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Isa Etel Kopelman 
(Orientadora), Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
A presente pesquisa visa investigar a estruturação da 
comicidade de uma cena. No primeiro semestre, a 
pesquisa teve como base de estudo o livro “Comicidade 
e Riso” de Vladimir Propp e algumas obras de Charles 
Chaplin e Buster Keaton. O foco principal dessa 
primeira etapa foi a reflexão sobre os elementos do 
jogo do ator cômico a partir dos materiais escolhidos. 
No segundo semestre, o estudo teve como maior 
objetivo a experimentação prática a partir dos 
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elementos analisados e levantados na primeira etapa 
com o intuito de elaborar uma cena palhacesca. Ao 
longo do processo prático, a exploração das ações 
físicas mostrou-se mais eficiente para a construção do 
jogo cômico. Este processo prático foi realizado através 
de encontros semanais ao longo de quatro meses 
culminando em uma apresentação pública. 
Jogo - Cômico - Palhaço 
 
 
A0031 
MODELAGEM COMPOSICIONAL DO MÉTODO DE 
IANNIS XENAKIS VIA SISTEMAS DINÂMICOS 
Pedro Henrique de Faria (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Jônatas Manzolli (Orientador), Instituto de Artes - IA, 
UNICAMP 
 
O compositor Iannis Xenakis (1922-2001) criou 
modelos Estocásticos que foram aplicados em suas 
obras dando origem a uma área do conhecimento 
denominada Composição Assistida por Computador 
(CAC). Nesta pesquisa estudamos alguns desses 
modelos: Síntese Dinâmica Estocástica (GENDYN), 
Cadeias de Markov e as Distribuições de Probabilidade 
(Poisson, Cauchy, Gaussiana, Logística, Exponencial 
etc); e realizamos a análise de 05 obras derivadas 
desses métodos: Achorripsis, GENDY3, S709, La 
Legende d'Eer e Analogique A+B. A partir desse estudo 
foi proposta uma pesquisa comparativa dos modelos 
Estocásticos e alguns casos particulares de Sistemas 
Dinâmicos: Autômato Celular, Mapa Logístico, Mapa 
Poincaré, Mapa de Hénon e Teoria de Enxames. Como 
resultado dessa pesquisa, buscamos: a)constatar 
similaridades e discrepâncias na aplicação dos 
processos Estocásticos e Determinísticos utilizando-se 
Sistemas Dinâmicos para modelar o método 
composicional de Xenakis; b)estabelecer hipóteses 
sobre o grau de interferência de Xenakis no processo 
algorítmico e no material gerado; c)modelar e 
implementar os modelos estudados em programas 
desenvolvidos em Pure Data (PD) a fim de simular 
modelos e compor obras originais. 
Iannis Xenakis - Sistemas dinâmicos - Modelagem 
 
 
A0032 
CANTO POPULAR: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A 
AUTO-EXPERIMENTAÇÃO NA FORMAÇÃO DE 
CANTORES 
Gabriela Ricci (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Jorge 
Luiz Schroeder (Orientador), Instituto de Artes - IA, 
UNICAMP 
 
O presente estudo teve como objetivo pesquisar como 
são trabalhadas, nas aulas de canto popular do curso 
de Música da UNICAMP, as peculiaridades e 
particularidades de cada aluno, a partir da proposta de 
auto-experimentação observando, primeiramente, se 

existia o incentivo à auto-experimentação como 
elemento para o desenvolvimento de expressividade 
durante as aulas. Se sim, como ela seria abordada, e 
se não, quais seriam os métodos utilizados pela 
professora para estimular o desenvolvimento da 
expressividade vocal dos alunos. No período de 
vigência da pesquisa (segundo semestre de 2011) o 
modelo de aulas sofreu alterações provisórias, por isso 
fez-se necessário um estudo sobre as alternativas 
tomadas para que se mantivesse o conteúdo do curso. 
Foram feitas observações das aulas dos alunos do 
primeiro ano e entrevistados, além da professora, os 
alunos de todas as classes de canto popular. Foi 
possível observar que existe sim o incentivo à auto-
experimentação vocal, apesar de não aparecer com 
este nome. Esse procedimento ocorre durante os 
exercícios de improvisação e no próprio estudo de 
repertório. A professora incentiva uma ligação pessoal 
de cada aluno com a música a ser interpretada, 
permitindo que os discentes tragam sua bagagem 
musical para as execuções vocais, utilizando para isso 
todos os recursos viáveis, incluindo-se aí a 
experimentação como procedimento para a construção 
da interpretação. 
Canto popular - Experimentação vocal - Expressividade 
 
 
A0033 
A INFLUÊNCIA DA ILUMINAÇÃO NO TRABALHO 
CÊNICO: UM ESTUDO DE CASO 
Maria Stella Agostini Basulto (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Jorge Luiz Schroeder (Orientador), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 
 
Partindo do pressuposto de que uma obra artística 
coreográfica é construída a partir da conjunção de 
diversos elementos e, no entanto, apresenta-se como 
uma unidade indissolúvel, uma totalidade, este trabalho 
pretende investigar o grau de influência que a 
iluminação (tomada como um dos elementos que 
compõe uma cena) exerce sobre o todo de uma obra 
cênica, sobre seu resultado final.  Para obter essa 
informação foram elaborados dois diferentes desenhos 
de iluminação cênica para uma mesma coreografia. 
Essas duas versões de uma mesma dança, sobre a 
qual apenas a luz sofreu alteração, foram apresentadas 
encadeadas em sequência para um público único. 
Entrevistamos, posteriormente, dezenove das quarenta 
e oito pessoas desse público, registrando seus 
comentários e impressões gerais sobre a obra, além de 
distribuir um questionário mais direto para todos os 
quarenta e oito espectadores. A partir desses 
comentários estão sendo, então, evidenciados através 
de análise, indícios das alterações, gerais ou 
particulares, percebidos pelos entrevistados. Com este 
estudo de caso, pretendemos iniciar uma discussão 
sobre o potencial significativo que a luz pode exercer 
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sobre a fruição do todo da obra cênica coreográfica, do 
ponto de vista da recepção. 
Obra cênica - Discurso - Iluminação 
 
 
A0034 
A DOCUMENTAÇÃO DO MALABARES: A 
DIVULGAÇÃO CRIATIVA DE UMA ARTE 
ANTIESTRESSE 
Vítor Machado Rocha (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
José Armando Valente (Orientador), Instituto de Artes - 
IA, UNICAMP 
 
O malabares é uma arte milenar, que se apoiou no 
circo, devido a seu maior número de visitantes e pela 
sua maior fama, para existir até os dias de hoje. Nos 
dias atuais, a arte tenta manter-se com os próprios pés. 
Por sua exigência de movimentos rápidos e com os 
dois lados do corpo, o malabares estimula o exercício 
de ambos os lados do cérebro, ativando partes não 
muito acionadas no dia a dia. Esse estímulo gera 
diversas reações positivas, que geram diversos 
benefícios ao corpo. A concentração, a atenção, a 
coordenação motora, a lateralidade, a respiração e os 
reflexos são diretamente atingidos, assim como a 
musculatura de braços, costas, peito, ombros e pernas 
– dependendo do tipo de malabares. Indiretamente, o 
malabares também influencia no aumento da paciência 
e na diminuição do estresse; Ajuda a aumentar a 
produção de Serotonina. O aumento da Serotonina e o 
incentivo aos dois lados do cérebro reagem de maneira 
a aumentar o desejo de interação social do malabarista. 
Torna-se mais comunicável. A memória também pode 
ser estimulada, aumentando o número de informações 
que podem ser gravadas, ajudando nos estudos. 
Através de entrevistas e leituras, o objetivo de mostrar 
a veracidade dos benefícios do malabares está sendo 
atingida.  
Documentar - Malabares - Mídia 
 
 
A0035 
CORPO IMATERIAL 
Marissel Marques (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
José Eduardo Ribeiro de Paiva (Orientador), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 
 
Dentre as possibilidades de pesquisa em artes aquelas 
com o viés em tecnologia evidenciam a importância que 
a ciência tem no meio. E, essa relação começou com 
Pitágoras que passou a  relacionar a matemática com o 
divino e criou relações entre os intervalos musicais e 
proporções numéricas simples, associando a 
matemática à estética, os números a beleza, “(...) pela 
primeira vez que a matemática é usada para descrever 
uma experiência sensorial, ou seja, como veículo de 
estudo da mente.” Mesmo sendo tão remota a ligação 
da arte com a ciência são estas pesquisas que 

atualizam o campo artístico dentro da nossa sociedade 
de hiperconectividade. As multimídias renovam-se 
rapidamente, tornando o novo em velho em um tempo 
cada vez menor. São diversas as relações diante deste 
contexto. A dança é uma arte do palco e de expressão 
da alma, no entanto, não teve como ficar ilesa diante 
destas interferências. Incorporou a ciência da 
matemática para compor suas coreográficas e 
apropriou-se da sua lógica para o entendimento do 
movimento corporal. A fotografia e o vídeo tornaram-se 
cenário para a cena, a dança é tema do cinema, 
coletivos promovem eventos em vídeo-dança no âmbito 
internacional. Mesmo diante desta nova realidade que 
transforma os paradigmas do papel do bailarino, corpo 
x imagem, retrocedemos ao encantamento e a magia 
que a imagem exerce sobre o ser humano desde o mito 
do Narciso. Ou seja, é tudo novo mas é velho! 
Dança - Tecnologia - Interface 
 
 
A0036 
TOM ZÉ E O ELOGIO À IMPERFEIÇÃO: UMA 
ANÁLISE MUSICAL DO DISCO "COM DEFEITO DE 
FABRICAÇÃO"  
Guilherme Araujo Freire (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. 
José Roberto Zan (Orientador), Instituto de Artes - IA, 
UNICAMP 
 
A pesquisa teve como objetivo estudar o disco Com 
defeito de Fabricação de Tom Zé, lançado no ano de 
1998, momento em que a carreira do compositor 
ganhava evidência e se inseria no mercado fonográfico 
mundial. Partindo do princípio que a dinâmica 
globalizada da indústria fonográfica pode ser 
caracterizada pela tentativa de conciliar a apropriação 
de símbolos culturais locais com processos de 
padronização musical, necessários para compatibilizar 
os produtos com o mercado de consumo, verificamos 
que o projeto estético de Tom Zé tenciona essa lógica. 
Através da análise do disco como um todo, procuramos 
compreender de que maneira os experimentalismos e 
as sonoridades “imperfeitas” empregados contrariam 
padrões de standardização e rompem com formatos 
consolidados da canção de massa. Foi possível 
identificar nos textos da ficha técnica e nas músicas 
uma unidade temática centrada principalmente na 
figura alegórica do defeito, que serve como unidade 
significante de críticas tanto ao contexto sócio 
econômico mundial, como ao fetiche de perfeição da 
indústria cultural. Identificamos, também, como núcleo 
criativo de cada música do disco, as 
“plagicombinações”, que consistem em justaposições 
de citações musicais da alta cultura europeia com 
música popular brasileira. 
Indústria cultural - Canção - Vanguarda 
 
 
A0037 
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OS RUMOS DA CANÇÃO E A CANÇÃO DOS SEM 
RUMO: UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO CANCIONAL 
DE MARCELO CAMELO 
Noubar Sarkissian Júnior (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. José Roberto Zan (Orientador), Instituto de Artes - 
IA, UNICAMP 
 
A canção popular brasileira morreu?  Ela seria um 
gênero artístico esgotado? Partindo do pressuposto de 
que as respostas a estas perguntas são negativas, que 
papel ocupa, em nossa sociedade atual, esse gênero 
tão presente política e socialmente no século passado?  
A idéia dessa pesquisa é buscar compreender quais 
são esses novos rumos que a canção popular brasileira 
pode estar tomando. Mais que isso, o trabalho se 
concentra em estudar uma dessas  possíveis novas 
vertentes, chamada aqui de “canção dos sem rumo”, e 
representada pela obra do artista Marcelo Camelo.  
Para entender como se configura esse universo 
cancional que se baseia na busca de um norte e no 
não-lugar, a estratégia adotada foi a de revisar a 
bibliografia concernente ao tema de análise da canção 
popular (Luiz Tatit é uma das grandes referências), e, 
em seguida, analisar um conjunto de cinco canções do 
artista, transcrevendo-as e buscando indícios dessa 
possível nova configuração. Devido a duas interrupções 
por motivos de intercâmbios acadêmicos do 
pesquisador, o projeto teve apenas cinco meses de 
pesquisa, e os resultados são ainda impalpáveis, já que 
até o momento o foco foi a revisão/atualização 
bibliográfica, bem como a análise de uma das canções. 
Tenho a intensão de retomar o projeto tão logo volte de 
meu intercâmbio. 
Canção popular - Música popular - Semiótica da canção 
 
 
A0038 
DESSAPATEADO: A CONSTRUÇÃO DO CORPO NA 
DANÇA - UM ESTUDO DO HOOFER E DO SOFT 
SHOES NO SAPATEADO AMERICANO 
Gabriel Fernandez Tolgyesi (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Julia Ziviani Vitiello (Orientadora), Instituto 
de Artes - IA, UNICAMP 
 
O propósito desta pesquisa é o estudo do sapateado 
americano (tap dance) dentro dos estilos hoofer e soft 
shoes. Para tal estudamos a técnica da educação 
somática Ideokinesis (ideo = imagem; kinesis = 
movimento), a partir das nove linhas do movimento 
desenvolvidas por Lulu Sweigard. Investigamos se a 
aplicação sistemática dessas linhas na prática do 
sapateado trouxe melhorias no alinhamento corporal, 
eficiência e qualidade nos movimentos do hoofer e do 
soft shoes. Por meio de análise de vídeos dos 
sapateadores Jason Samuels-Smith (hoofer) e Sam 
Weber (soft shoes), verificamos a realização da 
movimentação dos estilos dentro da técnica do tap 
dance. Com base nestas observações e na prática, 

levantamos quatro pontos que consideramos 
fundamentais para a execução do sapateado 
americano: (1) ritmo, (2) os espaços entre articulações, 
(3) transferência de peso e (4) coordenação motora. A 
integração dos conteúdos da ideokinesis ao sapateado 
americano ocorreu em dois momentos: (a) laboratórios 
práticos que resultaram na criação do solo “Eu 
passarinho” e (b) aulas práticas, denominadas 
“dessapateado”, nas quais foram retirados os sapatos 
especiais, permitindo-se uma escuta corporal pessoal 
apurada, um modo de se sapatear consciente e 
correlacionado a uma postura funcional e dinâmica, 
como àquela desejada nas ações realizadas no 
cotidiano. 
Sapateado americano - Ideokinesis - Educação somática 
 
 
A0039 
ITIBERÊ ZWARG: UM NOVO OLHAR SOBRE A 
CONDUÇÃO DO SAMBA 
Ramón Del Pino (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. 
Leandro Barsalini (Orientador), Instituto de Artes - IA, 
UNICAMP 
 
A presente pesquisa visou à compreensão do 
pensamento harmônico e melódico do contrabaixista 
Itiberê Zwarg na construção de algumas de suas linhas 
de condução no gênero samba. Para tanto, foram 
selecionados duas músicas executadas por Itiberê, 
“Ginga Carioca” e “Peneirando Água”, registradas no 
álbum Festa dos Deuses de Hermeto Pascoal e Grupo 
(1992). A metodologia empreendida compreendeu a 
transcrição e análise dessas músicas, utilizando como 
referencial as obras de Giffoni (1998) e Costa Neto 
(1999). Além disso, foram realizadas entrevistas com o 
músico. Os dados levantados indicam a constituição de 
uma linguagem musical singular de Itiberê no 
acompanhamento de samba, possuindo como principal 
característica sua manipulação diferenciada de 
aspectos rítmicos. 
Samba - Itiberê Zwarg - Contrabaixo 
 
 
A0040 
REGISTRO E SISTEMATIZAÇÃO DA MÚSICA DO 
CANDOMBLÉ DA NAÇÃO XAMBÁ 
Raul Almeida Rodrigues (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Leandro Barsalini (Orientador), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 
 
Ian, Melê, Melê-ancó e Agbê são os instrumentos 
musicais que, em parceria com os ogans, conduzem os 
momentos de contato entre o concreto e o divino no 
Candomblé da Xambá. A partir de interações em 2009, 
2010 e 2011 com pessoas que compõem a comunidade 
Xambá na periferia de Olinda/PE, o pesquisador se viu 
motivado a registrar os diferentes toques que eram 
praticados em seus rituais religiosos. Diferente de 
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outras nações de Candomblé, a tradição Xambá está 
restrita a poucos representantes, o que possibilitou a 
sistematização de suas práticas. Esta pesquisa 
organizou grades musicais com os 13 ritmos praticados 
nos rituais da Xambá, contemplando todo o 
instrumental envolvido, ritmos e variações. Tais grades 
fundamentam algumas análises sobre o fazer musical 
dos ogans, suas conduções rítmicas e gestualidades, 
relacionadas à significância do orixás para a 
comunidade em questão. 
Registro musical - Música do candomblé - Nação xambá 
 
 
A0041 
XILOGRAVURA, LIVRO E ILUSTRAÇÃO: ASPECTOS 
HISTÓRICOS E CRIAÇÃO 
Mariana Zancheta dos Santos (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Luise Weiss 
(Orientadora), Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
A xilogravura acompanha os livros, impressão de textos 
e imagens desde os primórdios, no oriente, assim como 
no ocidente. Começou a ser utilizada com o propósito 
de ilustrar textos  religiosos e profanos, como cartas de 
baralho. Com o tempo, ganhou importância através de 
nomes como Albrecht Dürer, Thomas Bewick, Gustave 
Doré e outros. No fim do século XIX os artistas das 
vanguardas modernas (como Munch e muitas vezes 
Gauguin) valorizaram a técnica da xilogravura de fio e 
alguns como Volloton e Derain fizeram ilustrações para 
livros com alto valor artístico. A xilogravura sempre teve 
momentos de maior ou menor valorização sendo 
essencialmente manual, as ilustrações xilográficas 
eram muito ligadas ao artesanato, classificada como 
arte menor. Hoje, há artistas utilizando-a, como os 
brasileiros, Fernando Vilela, Alberto Martins, Rubens 
Grillo, Ulisses Bôscolo. A orientada teve a oportunidade 
de entrevistar Ernesto Bonato, artista plástico que 
ilustrou o livro “Mitos Brasileiros em Cordel”. Por fim, a 
partir dessa pesquisa de levantamento histórico sobre a 
relação entre a xilogravura e o livro, traçando um 
panorama geral dos primeiros usos da técnica até a 
atualidade, a iniciação científica resultou na produção 
de um livro de imagens realizado pela aluna somente 
com xilogravuras encadernação manual feito em uma 
edição limitada. 
Xilogravura - Ilustração - Narrativa 
 
 
A0042 
RECONHECIMENTO DA INSERÇÃO DA PRÁTICA 
ARTÍSTICA NO CAMPO ACADÊMICO E 
ESTABELECIMENTO DE MÉTODOS DE 
QUESTIONAMENTOS A PARTIR DA OBSERVAÇÃO 
Bianca Moschetti Rivolta Cidro (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Lygia Arcuri Eluf (Orientadora), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 
 

A pesquisa neste projeto está dando continuidade ao 
processo de estudo iniciado pela a_matilha - grupo que, 
sob a coordenação da orientadora deste projeto de 
Iniciação Científica, de 2002 a 2007 no ateliê de 
gravura do Centro de Pesquisa em Gravura do Instituto 
de Artes da UNICAMP, levantava questionamentos 
acerca da pesquisa sobre arte e a função do artista na 
Universidade, sendo a arte meio de conhecimento 
sensível - e com isso tentando formular a proposição de 
um possível modelo metodológico para a pesquisa em 
arte, levantando questões de importante relevância ao 
estudo em Artes Visuais, sem com isso negar o caráter 
sensível e intuitivo inerente ao processo. Na pesquisa 
em Artes Visuais há a ausência de um corpo teórico e 
regras de campo universal que, ao contrário da ciência 
é próprio da arte em geral propor ou apresentar um 
ponto de vista diferenciado, ou uma visão de mundo 
particular, através da constituição de linguagens 
compondo um campo de conhecimento específico e 
interdisciplinar e nunca um aparato teórico estanque, 
aplicado como norma ou verdade inquestionável. Mais 
que uma busca da "verdade", a pesquisa em arte 
buscará o rigor de análise que lhe permita qualificar-se 
como pesquisa, aliando-lhe, à sensibilidade do olhar, a 
profundidade da formação teórica. Uma pesquisa em 
Artes Visuais visa à articulação de questionamentos, 
não a elaboração de respostas. Na fase final do projeto, 
estamos abordando o material artístico produzidos e 
expostos pelo pelos participantes do grupo.  
Prática Artística - Métodos de questionamento - Observação 
 
 
A0043 
OS PALHAÇOS DE GODOT 
Maíra Gewehr Wirth (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Marcelo Ramos Lazzaratto (Orientador), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 
 
O projeto de pesquisa a que se refere este resumo tem 
como objetivo principal estudar teoricamente os 
aspectos palhacescos nas personagens Vladimir e 
Estragon, da peça “Esperando Godot”, de Samuel 
Beckett. Para isto, tem-se como método uma 
investigação em três etapas: a primeira, o Estudo do 
tempo, visa o estudo da origem do palhaço e o 
levantamento de material bibliográfico sobre a vida de 
Samuel Beckett; a segunda, o Estudo do texto, foca-se 
na pesquisa a respeito de elementos palhacescos e no 
estudo acerca da peça “Esperando Godot”; a terceira, 
Estudo das personagens, investiga – a partir da 
releitura e da relação dos conteúdos estudados até 
então – os aspectos palhacescos nas personagens 
Vladimir e Estragon. Ressalta-se que nesta pesquisa se 
opta pelo uso do termo “palhacesco” ao invés de 
“clownesco”, visto que, em português, a diversidade de 
nomes que essa figura cômica assume converge-se a 
um nome comum: Palhaço. 
Palhaço - Personagens - Esperando Godot 
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A0044 
UM ESTUDO SOBRE ARTES PLÁSTICAS E 
LITERATURA: A POÉTICA AUTOBIOGRÁFICA DE 
BISPO DO ROSÁRIO E LIMA BARRETO 
Beatriz Mogadouro Calil (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Marco Antonio Alves do Valle (Orientador), Instituto 
de Artes - IA, UNICAMP 
 
Esta pesquisa pretende relacionar os processos 
criativos e as poéticas do artista plástico Arthur Bispo 
do Rosário e do escritor Lima Barreto durante o período 
que passaram internados em hospícios. Em uma 
época, começo do século XX, que a psiquiatria, as 
formas de tratamento e as instituições eram muito 
diferentes de hoje, vemos a poética de ambos se 
desenvolverem a partir de suas próprias histórias e 
experiências, o que chamo, nesta pesquisa, de poética 
autobiográfica. Utilizando como referência alguns livros, 
como “O Senhor do Labirinto” de Luciana Hidalgo e 
“História da Psiquiatria no Brasil” de Jurandir Freire 
Costa, foi possível traçar outros pontos em comum na 
produção de ambos, trazendo também reflexões sobre 
a necessidade dos artistas produzirem e criarem como 
uma forma de escapismo, desabafo, ou até mesmo 
denúncia da realidade e da tristeza em que viveram. 
Visitas à Colônia Juliano Moreira, onde Bispo do 
Rosário ficou internado, e ao Centro Hospitalar 
Psiquiátrico de Barbacena, assim como o contato com 
algumas obras de Bispo e entrevista com Geraldo 
Motta, diretor do filme “O Senhor do Labirinto”, foram 
inclusas na pesquisa. Todos os registros, fotos, 
entrevistas, textos foram coletados a fim de se tornarem 
um bom material expositivo sobre a produção dos 
artistas, pautados pela história da psiquiatria. 
Bispo do Rosário - Lima Barreto - Artes plásticas 
 
 
A0045 
CERÂMICA CONTEMPORÂNEA: AKIKO FUJITA E 
SATORU HOSHINO 
Cloves Marcão (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Marco 
Antonio Alves do Valle (Orientador), Instituto de Artes - 
IA, UNICAMP 
 
O objetivo deste projeto é estudar o uso da cerâmica 
como suporte artístico contemporâneo, seus elementos 
e artistas. A cerâmica é uma dos recursos mais antigos 
utilizados pelo homem, não apenas para a produção de 
materiais de construção, bem como utensílios, mas 
também como forma de expressão artística. Analisar 
estas mudanças conceituais, traçar um perfil histórico 
do mesmo, citar artistas, movimentos em que se utilizou 
à cerâmica, e ainda analisar dois importantes 
representantes deste novo uso, Akiko Fujita e Satoru 
Hoshino, é o proposto neste projeto. Esta pesquisa 
seguiu a abordagem analítica dos estudos 

bibliográficos, e para tal realizou a consulta de estudos 
abrangentes e de outros mais específicos consultados 
em livros, artigos e periódicos científicos que trataram 
das temáticas que foram analisadas. Permitindo desta 
forma, discutir questões estéticas e conceituais. Tal 
análise foi pautada nos estudos conceituais dos 
artistas, e seus traços característicos, considerando a 
cerâmica contemporânea e a escultura. Tivemos com 
este trabalho a oportunidade de conhecer dois artistas 
que se expressão através da argila, suas poéticas e 
sua contribuição para a cerâmica contemporânea. 
Também ficou evidente a importância do trabalho 
desenvolvido pelos mesmos e sua contribuição para o 
cenário artístico nacional e internacional. 
Instalação - Escultura - Cerâmica 
 
 
A0046 
ESTUDO DE CASO DA OBRA LÚDICA DE ELVIRA 
DE ALMEIDA: UMA PROPOSTA DE UM PROJETO 
LÚDICO BASEADO NA TIPOLOGIA DE SUA OBRA 
Laura de Paula Barbeiro (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Marco Antonio Alves do Valle (Orientador), Instituto 
de Artes - IA, UNICAMP 
 
O projeto é baseado na obra da artista plástica Elvira 
de Almeida, a qual desenvolveu um trabalho de arte 
lúdica, aonde a interação da criança com a obra é 
realizada através de esculturas-brinquedo. Com obras 
presentes em alguns parques de São Paulo, Elvira - 
arquiteta e artista - desenvolveu um trabalho que 
sempre propôs envolver a comunidade em um contato 
maior entre o bairro e área em que viviam. Como a 
artista faleceu em 2000, são poucos aqueles que 
conheceram sua obra, pois a maioria de seus 
brinquedos ou foram degradados pelo tempo ou pela 
falta de manutenção destas praças e parques em que 
se encontram ou se encontravam. Através desta 
pesquisa, difundir esta arte de integrar a escultura e o 
brinquedo em um só corpo é um dos objetivos que esta 
pesquisa envolve, tendo como resultado, a criação de 
uma escultura-brinquedo desenvolvida durante a 
pesquisa e a reflexão de como chegar até este 
processo de criação. Toda a pesquisa é baseada na 
obra deixada por Elvira de Almeida, além de artistas 
que inspiraram esta artista e também outros que foram 
associados ao seu trabalho com o decorrer da 
pesquisa. Desse modo, chegar ao ponto de como seria 
se os brinquedos que se encontram hoje nas praças e 
parques fossem elaborados também como esculturas 
(e não só como brinquedos) é um passo que esta 
pesquisa pode dar. 
Elvira de Almeida - Lúdico - Escultura-brinquedo 
 
 
A0047 
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O CORPO NO SURREALISMO: REPRESENTAÇÃO E 
ADORNOS. OS MANEQUINS DA EXPOSIÇÃO 
SURREALISTA INTERNACIONAL DE 1938 
Aline Barbosa da Cruz Prudente (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Profa. Dra. Maria de Fátima Morethy Couto 
(Orientadora), Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
Em 1938, na Exposição Internacional Surrealista 
ocorrida em Paris, foram expostos 16 manequins 
criados por artistas como Salvador Dalí, Duchamp, Max 
Ernst, Man Ray, Miró, entre outros. Esta exposição é de 
grande importância não só para uma análise do corpo 
feminino na arte surrealista como também por mostrar o 
começo de uma mudança a forma de expor, que 
resultaria no que conhecemos hoje como instalação 
artística. Cada manequim estava vinculado ao nome de 
uma rua, algumas delas reais e com algum valor 
histórico, outras inventadas pelos artistas. Todos os 
manequins possuíam tecidos e objetos que cobriam 
parte ou todo o corpo, inclusive a cabeça. Um dos 
manequins mais célebres da exposição foi o de André 
Masson (Rue Viviene), o qual vestia uma mordaça 
verde com uma flor de amor perfeito na boca e uma 
gaiola na cabeça, além de um “cache-sexe” feito com 
um espelho circular com olhos com volta, criando um 
erotismo velado. Além de buscar a autoria dos 
manequins, esta pesquisa procurou analisá-los levando 
em conta as obras anteriores de seus artistas, bem 
como o significado do corpo e seus adornos no 
movimento surrealista. Para isso, foi preciso ler uma 
vasta bibliografia sobre o movimento surrealista e sobre 
os artistas envolvidos nesta exposição, além de 
documentos da época. 
Surrealismo - Exposição surrealista - Representação do corpo 
 
 
A0048 
A PINTURA DE FRANCISCO BIOJONE  
Carlos Henrique Callegari Coppi (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Profa. Dra. Maria de Fátima Morethy Couto 
(Orientadora), Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
O Grupo Vanguarda, criado no final dos anos 1950 em 
Campinas por artistas como Thomas Perina, Maria 
Helena Motta Paes, Edoardo Belgrado, foi responsável 
pela modernização das artes plásticas no cenário 
campineiro. Insere-se nesse contexto a figura de 
Francisco Antão de Paula Souza Biojone. Em mais de 
60 anos de carreira, Biojone explorou diversas 
vertentes e estilos. Iniciou-se na arte com 
obras/pinturas de cunho figurativo acadêmico, voltando 
seus temas para naturezas mortas, paisagens de 
cidades. Já aqui, nota-se a razão pela qual Oswald de 
Andrade Filho, em texto publicado no Catálogo da 
Galeria Aremar de Campinas, em 18 de fevereiro de 
1961, compara seu trabalho ao de Cézanne. As figuras 
adquirem ares geométricos; o fundo se confunde com o 
primeiro plano e as cores ainda contribuem na 

observação do desenho. Suas pinceladas, entretanto, 
começam a dissolver os objetos retratados em tela. A 
figura vai se perdendo, dando espaço ao abstrato, às 
manchas, massas densas de tintas; carrega-se a 
pintura com matéria.Por meio de entrevistas com o 
próprio artista, a presente pesquisa buscará analisar o 
trabalho de Biojone realizado nas décadas de 1950 e 
1970, visando ressaltar sua importância e sua 
relevância artística para o período em questão. 
Biojone - Francisco - Pintura 
 
 
A0049 
O ABSTRACIONISMO LÍRICO DE YOLANDA 
MOHALYI 
Giuliano Amadeu Baroni (Bolsista FAPESP) e Profa. 
Dra. Maria de Fátima Morethy Couto (Orientadora), 
Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
Yolanda Lederer Mohalyi chega ao Brasil em 1931, 
vinda da Transilvânia. Ela entra em contato com o 
mundo das artes desde muito pequena, sendo que em 
1927 ingressa na Real Academia de Belas Artes de 
Budapeste. Apesar de haver uma tendência 
expressionista em suas obras figurativas, tal fato só se 
consolidaria com maior clareza na década de 30, 
quando Yolanda conhece Lasar Segall no Brasil. Eles 
se tornam grandes amigos e é perceptível a 
ascendência de Segall em obras de Mohalyi realizadas 
nesse período. Vemos que posteriormente sua obra 
caminha para a abstração gestual, sendo esta seu 
grande interesse durante muitos anos de produção. No 
longo percurso de sua carreira, Mohalyi construiu um 
percurso de grande significação e sua numerosa 
produção representa uma contribuição valiosa à 
expressão plástica. O amor de Yolanda pela pintura 
sempre esteve presente e, muito embora no cenário 
nacional outras propostas estivessem se tornando cada 
vez mais presentes, como é o caso da nova figuração 
nos anos 60, a pintura sempre abstrata dela e de outros 
artistas absorvidos ao longo desta pesquisa, como 
Bandeira e Mabe, nos mostra que se pode perceber a 
relação de sintonia entre o artista e a obra, 
caracterizando assim a presença de um estilo único e 
verdadeiro para cada um destes.  
Pintura - Abstracionismo - Gestual 
 
 
A0050 
CRIAÇÃO E CONVIVÊNCIA: O AMBIENTE DA CASA 
DO SOL ENTRE OS ANOS 1965-1980 
Isabela Vilela Vieira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Maria de Fátima Morethy Couto (Orientadora), 
Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
Este projeto parte de uma perspectiva que vê na Casa 
do Sol um ambiente cultural intenso: desde que a 
escritora Hilda Hilst passou a lá viver, em 1967, para se 
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dedicar somente a sua literatura, seus pares e 
admiradores frequentaram e viveram na fazenda 
localizada em Campinas. Em sua primeira etapa, este 
trabalho recolheu e analisou registros de fatos relativos 
à Casa, no intuito de mapear sentidos e implicações da 
forte ruptura verificável nos trabalhos de Hilst 
publicados após seu recolhimento, em relação aos 
trabalhos do início de sua carreira. A pesquisa direta no 
acervo Hilda Hilst, pertencente ao Cedae-IEL, 
proporcionou  acesso a entrevistas e artigos publicados 
na imprensa, bem como manuscritos e cartas – 
constituindo nossa principal fonte. A leitura de teses, 
dissertações e artigos dedicados à trajetória literária de 
Hilst também foram fonte importante de pesquisa. 
Nesta segunda etapa de nosso trabalho pretendemos 
uma síntese entre o viés biográfico e analítico e o viés 
mais interpretativo, através do qual compreendemos a 
Casa como metonímia da radicalidade do gesto criativo 
de Hilda – capaz de uma invenção tão vital, que exige a 
reinvenção do próprio inventor-autor. Para tanto, nos 
valemos de referências capazes de subsidiar uma 
problematização sobre a relação entre subjetividade, 
autoria e biografia no âmbito da literatura. 
Casa do Sol - Hilda Hilst - Anos 1965-1980 
 
 
A0051 
ESPAÇOS PÚBLICOS COMO INSTRUMENTO DE 
INCLUSÃO SOCIAL 
Mônica Pinesso Cianfarani (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Maria José de Azevedo Marcondes 
(Orientadora), Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
A presente pesquisa insere-se no Projeto Arte e 
Cidade, no Instituto de Artes. O estudo sobre o espaço 
público não é objeto de interesse recente, remontando 
à ação discursiva pública que surge com as origens da 
vida na pólis, na Antiguidade. Desde o século XIX, com 
o advento da sociedade industrial capitalista, houve um 
declínio da vida pública que culminou na valorização da 
vida privada gerando alteração conceitual e o uso dos 
espaços públicos. Porém a busca pelas áreas públicas, 
que integra e modifica o espaço urbano, ainda existe. O 
objetivo deste trabalho é pesquisar referências teóricas 
sobre espaço público; com análises e levantamentos 
sobre os projetos executados na cidade de Medellín, na 
Colômbia. O projeto estudado é o Parque Biblioteca 
España, em Medellín, através da crítica arquitetônica 
especializada. Através de pesquisa em bibliografias, 
artigos e relatos pôde-se concluir que a vivência do 
espaço público foi resgatada, gerando novas formas de 
sociabilidades e esta arquitetura se tornou um símbolo 
da identidade coletiva local. 
Arquitetura - Espaço público - Inclusão social 
 
 
A0052 

PONTEIO Nº8 DE ADELAIDE PEREIRA DA SILVA: 
UMA PROPOSTA INTERPRETATIVA 
Milene Freitas Rodrigues dos Santos (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Maria José Dias 
Carrasqueira de Moraes (Orientadora), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 
 
Entre os estudantes brasileiros de piano, o repertório de 
estudo do instrumento está amplamente voltado para a 
música erudita europeia e não é raro encontrar 
intérpretes que pouco conhecem a rica e vasta 
literatura pianística existente na música erudita 
brasileira. Este trabalho desenvolve uma análise e 
interpretação do Ponteio nº 8 de Adelaide Pereira da 
Silva a fim de pesquisar a relevância do repertório 
brasileiro no desenvolvimento técnico e performático 
dos pianistas. Além disso, a pesquisa conta com 
declarações da própria compositora, feitas através de 
entrevistas. Por meio dos dados coletados durante a 
primeira entrevista, foi possível direcionar o estudo da 
obra ao piano a fim de se chegar à interpretação mais 
precisa da obra, de acordo com as intenções da 
compositora. Para concluir a pesquisa e o estudo da 
obra analisada, será realizada uma apresentação 
pública da obra, que contribuirá para a divulgação deste 
repertório e servirá de incentivo para que os pianistas 
venham a valorizar e explorar de forma mais 
abrangente a música brasileira.  
Adelaide Pereira da Silva - Piano no Brasil - Performance 
 
 
A0053 
DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA PESSOAL NA 
PRODUÇÃO DE JOALHERIA OBTIDA A PARTIR DE 
FUNDIÇÃO ARTÍSTICA EM METAIS 
Julia Franco Llanos (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. 
Dra. Marília Machado Brandão Curi (Orientadora), 
Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
A partir do processo de cera perdida e/ou retirada, 
serão criadas entre 4 a 6 peças de joalheria, cujo 
design será criado tomando-se como base, referências 
de joalheria provenientes de diversos povos, culturas e 
períodos históricos, seu design, seu simbolismo e 
significado. A criação das peças passará por fase de 
projeto, fundição e acabamento. 
Fundição artística - Joalheria - Metais 
 
 
A0054 
DE CORPO E ALMA À COMUNICAÇÃO NAS ARTES 
CÊNICAS: A RELEVÂNCIA DA CORPOREIDADE 
COM ÊNFASE EM DANÇA 
Mainá Fernandes Yamachi (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Marília Vieira Soares (Orientadora), Instituto 
de Artes - IA, UNICAMP 
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Há, nas artes cênicas, inúmeros estudos que visam 
compreender os processos da corporeidade do artista 
no momento da atuação, quais e como são utilizados 
os recursos técnicos para a construção física e para os 
processos de criação que o levam a atingir um corpo 
integrado em cena. Foram diversos métodos 
encontrados, mas o objetivo comum que atingiram foi 
justamente a questão da corporeidade dilatada, 
expandida do artista, isto é, um corpo integrado capaz 
de se projetar e levar sua energia e emoções a 
transcender às pessoas da plateia, o que uns chamam 
de presença de cena, outros de centelha, mas que os 
até agora investigados atrelam este fenômeno aos 
aspectos da própria corporeidade. Entretanto, na dança 
contemporânea, arte cênica objeto deste estudo, 
constatamos que este fenômeno não é bem a razão da 
problemática que atinge as suas produções: a escassez 
recorrente de público. A princípio esta pesquisa 
objetivava entender as relações de comunicação 
estabelecidas entre o artista e o público através dos 
estudos das técnicas e da corporeidade. Porém tendo 
em vista a ausência de público, os estudos se 
expandiram para questões da história e da política na 
dança, que está nos levando para aspectos do 
comportamento e do pensamento do artista da dança 
contemporânea em relação a seu público no ato da 
criação de uma obra. 
Corporeidade - Artes cênicas - Dança 
 
 
A0055 
VISITA AO INTERIOR DO INTERIOR: UM ESTUDO 
FOTOGRÁFICO 
Fernando Gregório Catto (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Mauricius Martins Farina (Orientador), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 
 
A pesquisa propôs a criação de um ensaio fotográfico 
composto por retratos e autorretratos realizados em um 
retorno a minha cidade natal, Laranjal Paulista. Iniciei a 
pesquisa com um estudo estético e metodológico da 
obra da fotógrafa norte-americana Diane Arbus (1923 – 
1972). Conhecida por fotografar pessoas à margem de 
uma sociedade cosmética e hipócrita, suas fotografias 
dialogam com uma vasta gama de artistas 
contemporâneos anexados à pesquisa. Dentre eles, 
destacam-se os brasileiros Gustavo Lacerda e Juliana 
Stein, que foram entrevistados. Após o período de 
contaminação teórica iniciei uma série de visitas aos 
sujeitos em suas casas para retratá-los com o mínimo 
de direcionamento possível, permitindo uma 
investigação sobre sua relação com autoimagem, com 
a fotografia e comigo. A série resultante é composta por 
familiares, amigos antigos ou novos conhecidos, graças 
a vontade de fotografá-los e agregá-los ao trabalho. 
Também fotografei-me, com intuito de diminuir o 
distanciamento entre fotógrafo e fotografado e 
evidenciar o conceito central do trabalho: o retrato 

contemporâneo funciona apenas como um subgênero 
do autorretrato – uma ferramenta para conhecer e 
expor a si próprio através do outro. 
Fotografia - Retrato - Diane Arbus 
 
 
A0056 
A TROPICALIA E O PENSAMENTO OSWALDIANO 
Daniel Schwarz (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Paulo 
Mugayar Kuhl (Orientador), Instituto de Artes - IA, 
UNICAMP 
 
O projeto pretende estudar a influência do pensamento 
estético de Oswald de Andrade no discurso de alguns 
dos artistas que se consideravam parte do movimento 
tropicalista: Hélio Oiticica (conceituador da Nova 
Objetividade, Artes Visuais) e Caetano Veloso. Para 
tanto, procurou-se entrar em contato com entrevistas de 
época e póstumas, cadernos de artista, auto-biografias, 
documentos, etc. A pesquisa também compreendeu a 
leitura da obra de Oswald de Andrade e dos registros 
deixados por ele, atualmente localizados no Instituto de 
Ensino da Linguagem-Unicamp. Apesar da dificuldade 
de precisar quais semelhanças entre os discursos dos 
artistas provieram do contato com o pensamento de 
Oswald observou-se que há como traçar alguns 
paralelos entre o discurso dos três: as influências 
Oswaldianas não se limitam meramente a apropriação 
do discurso antropofágico. 
Tropicalia - Oswald Andrade - Antropofagia 
 
 
A0057 
SIMBOLISMO DO EDIFÍCIO TEATRAL GREGO 
Felipe Denardi (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. 
Roberto Peixoto Mallet (Orientador), Instituto de Artes - 
IA, UNICAMP 
 
O motivo e objetivo último desta pesquisa é a 
redescoberta do papel genuíno do artista e da maneira 
de ser do discurso poético no mundo contemporâneo. 
Como ponto de partida, escolhemos o edifício do teatro 
grego, manifestação colossal da importância da poesia 
na vida do povo grego antigo. Mas, antes, sentimos a 
necessidade de nos preparar para este estudo, de 
treinar o olhar, de nos colocarmos numa posição mais 
abrangente em relação à antigüidade do que as 
hipóteses da modernidade. Por isso, previmos o estudo 
de simbolismo, que seria uma recuperação da atitude 
de espírito e da abrangência com que vê o mundo o 
próprio homem antigo, capaz de inteligir as formas, 
compreender o mundo através das próprias coisas e 
dos objetos de sua cultura, as obras de arte. E, assim, 
olhar para suas obras tentando estar no seu mesmo 
ponto de vista, recuperando o método profundo e 
básico de qualquer estudo. Em seguida, o retorno ao 
objeto nos revela o prédio teatral como uma matriz de 
relações que compõe a vida grega: com o mundo 
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natural, entre os homens, e com o divino. Assim, 
nossas conclusões apontam para o discurso poético 
como radical manifestação da vida daquele povo, e 
clareiam o papel do artista contemporâneo, no tocante 
à recuperação do próprio simbolismo. 
Simbolismo - Teatro grego - Edifício teatral 
 
 
A0058 
EUGÊNIO KUSNET: A CHEGADA DO MÉTODO DE 
STANISLAVSKI NO BRASIL E SUAS INFLUÊNCIAS 
NO TEATRO BRASILEIRO A PARTIR DA DÉCADA 
DE 60 
Maria Carolina de Abreu (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Sara Pereira Lopes (Orientadora), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 
 
O projeto baseou-se no estudo da chegada dos 
preceitos stanislavskianos na cena brasileira. O 
enfoque para tal investigação foi dado ao ator, diretor e 
professor Eugênio Kusnet, considerado de suma 
importância para o percurso da poética de Stanislavski 
no teatro brasileiro de meados da década de 60 em 
diante, e seu trabalho no Teatro Oficina como eixo da 
pesquisa. Fez-se crucial o estudo da trajetória do Grupo 
Oficina, sua formação e ascensão na cena teatral 
paulistana para melhor entender o papel de Kusnet, no 
caso como professor de atuação dos atores e 
provocador dos mesmos na descoberta de sua 
linguagem enquanto grupo. Além disso, um estudo 
completo da trajetória do ator e professor foi 
necessário: desde sua carreira no teatro brasileiro e 
seus estudos na Rússia, no laboratório de Vakhtangov, 
grande discípulo de Stanislavski, à forte influência do 
método do Actor’s Studio, sendo a principal referência 
no país para o método russo quando da chegada de 
Kusnet. Como estudo paralelo, a trajetória da atriz Célia 
Helena e possíveis influências do trabalho de Kusnet, 
professor e companheiro de cena de Helena no Oficina, 
em sua carreira. A principal conclusão obtida foi que o 
método russo foi, de alguma forma, equivocada com o 
método de trabalho do Actor’s Studio no Oficina, ainda 
que em teoria o método fosse reconhecido como mais 
profundo que o que era então utilizado. 
Stanislavski  - Teatro brasileiro - Cinema 
 
 
A0059 
BIOARTE - HIBRIDISMO, ARTE E CIÊNCIA 
Mariane Aiyume Nagata (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Sylvia Helena Furegatti (Orientadora), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 
 
Esse projeto pretende pesquisar alguns aspectos da 
Bioarte, campo de conhecimento que usa de recursos 
da Biologia para a construção de projetos artísticos que 
tem como condição o que é vivo como seu elemento 
material essencial de trabalho. Assim, dentro do 

hibridismo característico da arte contemporânea, 
procura-se destrinchar questões entre imagem, ética e 
a licença poética dos artistas que atuam nessa 
combinação de campos. Por meio do levantamento de 
trabalhos do artista Eduardo Kac e demais 
representantes dessa área entre arte e ciência, propõe-
se um estudo aprofundado das relações que validam 
tais proposições como artísticas. De modo mais 
específico, pretende-se analisar os trabalhos de Kac 
intitulados de Genesis (1999), GPF Bunny (2000), 
Natural Hystory of Enigma (2003/08), e Cypher (2009).  
Bioarte - Hibridismo - Aspectos tridimensionais 
 
 
A0060 
REGINA SILVEIRA: A CONTESTAÇÃO DO ESPAÇO 
Priscila Duarte Guerra (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Sylvia Helena Furegatti (Orientadora), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 
 
A pesquisa desenvolvida trata dos aspectos do espaço 
na obra de Regina Silveira, uma das mais influentes 
artistas do cenário artístico contemporâneo. Sob o 
contexto de sua produção multimídia, foram escolhidas 
quatro obras da artista a serem analisadas Auditorium 
II, Vórtice, Lúmen e Pronto para Morar, trabalhos 
realizados entre o período de 1990 e 2003. As relações 
destas obras com o espaço expositivo, e as dimensões 
política, social e econômica envolvidas, embasam o 
percurso traçado na pesquisa realizada. A metodologia 
empregada baseou-se na leitura de livros, catálogos, 
teses e artigos sobre o tema, além de visitas em 
exposições, participações em eventos acadêmicos, 
assim como entrevistas com a própria artista e outros 
profissionais da área artística. Com este estudo, pôde-
se observar que as obras de Silveira desatam a relação 
convencional do espaço interior e exterior, segundo 
Adolfo Montejo Navas que intitula esses trabalhos de 
“obras passagens”, uma vez que empregam recursos 
da própria arquitetura, com o uso de baixa tecnologia, 
para modificar a percepção do ambiente onde 
interferem, requerendo uma experimentação sensorial 
do espectador. 
Regina Silveira - Espaço - Novas tecnologias 
 
 
A0061 
FLIP BOOK: UM ESTUDO DA HISTÓRIA E DA 
ESTÉTICA DO CINEMA DE BOLSO 
Filipe Augusto Miranda (Bolsista PIBIC/CNPq - AF) e 
Prof. Dr. Wilson  Antonio Lazaretti (Orientador), Instituto 
de Artes - IA, UNICAMP 
 
Esta pesquisa teve como objetivo realizar um estudo 
teórico e prático dos flip books, que são pequenos livros 
que, ao serem folheados rapidamente, geram uma 
ilusão de movimento. O estudo teórico compreendeu 
tanto um levantamento histórico das origens dos flip 
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books e de sua evolução através do tempo como 
também uma análise da estética desses objetos e da 
relação com outros meios artísticos contemporâneos, 
como os livros de artistas, bem como um mapeamento 
de artistas que utilizam o flip book em sua produção 
artística. A partir dos estudos teóricos, foram 
exploradas as diversas possibilidades que esses 
pequenos livros proporcionam, através da exploração 
de novos materiais, procedimentos e maneiras de se 
manipular um flip book, obtendo novos desdobramentos 
da técnica. A pesquisa também levou à construção de 
um dispositivo chamado de mutoscópio, uma espécie 
de flip book cíclico acionado através de uma manivela. 
Através deste projeto, foi possível traçar um percurso 
destes objetos animados, a importância que eles 
tiveram na história da animação e as possibilidades 
artísticas possíveis de serem obtidas, e ainda pouco 
exploradas. 
Flip book - Cinema de animação - Livro de artista 
 
 
A0062 
ANÁLISE DE PROJETOS POR MEIO DE 
MODELAGEM DIGITAL: DUAS OBRAS DE PETER 
EISENMAN 
Diogo Alves Gouveia (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Wilson Florio (Orientador), Instituto de Artes - IA, 
UNICAMP 
 
A pesquisa se trata da análise de dois projetos do 
arquiteto norte-americano Peter Eisenman, e, portanto, 
da compreensão dos principais conceitos envolvidos 
em cada um deles e em alguns de seus ensaios 
teóricos. Portanto as atividades se dividiram em duas 
linhas principais: a leitura e sintetização de textos, 
imagens e diagramas e a realização de modelos 
virtuais. Enquanto a leitura dos textos pôde prover a 
aproximação necessária às ideias e teorias do 
arquiteto, a realização dos modelos virtuais, a partir de 
desenhos técnicos, proporcionou uma imersão nos 
projetos, assim como um maior entendimento da 
materialização dos conceitos e teorias estudados a 
priori. A análise da complexidade formal-espacial dos 
projetos, sobretudo aspectos estéticos e artísticos, 
realizada a partir destes modelos, busca o 
entendimento de conceitos significativos presentes na 
arquitetura contemporânea. 
Peter Eisenman - Processo de projeto - Modelagem computacional 
 

Núcleo Interdisciplinar de Comunicação 
Sonora 

 
A0063 
A MÚSICA, O TIMBRE E O TEMPO: UM ESTUDO 
SOBRE A INFLUÊNCIA DA ORDENAÇÃO E ESCALA 

TEMPORAL NOS PROCESSOS DA 
PSICOACÚSTICA, COGNIÇÃO E AFETO MUSICAL 
Julio Cezar Queiróz dos Reis Filho (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. José Eduardo Fornari Novo 
Junior (Orientador), Núcleo Interdisciplinar de 
Comunicação Sonora - NICS, UNICAMP 
 
A influência do domínio do tempo na musica é 
incontestável. Percebemos os eventos musicais de 
forma inexoravelmente sequencial, ao longo do tempo. 
A ordem e a duração de tais eventos influenciam a 
maneira como sentimos e identificamos os aspectos 
sonoros que compõem a música. Podemos dividir os 
processos da escuta em três etapas: Percepção 
(psicoacústica), Cognição (identificação e 
entendimento) e Afeto Musical (evocação de emoções 
por meio da escuta de música). Cada qual ocorre 
através de distintos mecanismos e escalas de tempo. 
Sendo tais processos influenciados por fatores 
subjetivos, naturalmente deparamos com grandes 
discrepâncias contextuais, que variam de indivíduo para 
indivíduo. Mesmo assim, é possível estudar padrões 
atávicos da percepção temporal dos processos 
musicais. Para estudar tais padrões, é necessário usar 
três ordens de grandeza de tempo, cada qual 
relacionada a uma etapa do processo de escuta. Dentre 
estes, o processo do Afeto Musical é o mais intrigante, 
e menos estudado, dos três. O objetivo deste projeto é 
estudar as fronteiras das durações de tempo onde que 
separam os três processos de escuta. A metodologia 
usada na primeira fase deste trabalho foi a pesquisa 
bibliográfica, que aponta para a possível conclusão de 
que, em teoria, quanto mais complexo for um evento 
musical, maior será a variação das fronteiras das 
durações temporais. A seguir, pretendemos 
desenvolver experimentos afim de verificar 
empiricamente a pesquisa teórica até o momento 
realizada. 
Tempo - Psicoacústica - Cognição 
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Faculdade de Educação 

 
A0064 
COMO OS JOVENS PODEM CONSTRUIR 
CONHECIMENTO POR MEIO DA ARTE E COMO 
PODEM APLICÁ-LO À EDUCAÇÃO, À CIÊNCIA E À 
TECNOLOGIA? 
Sheila Maria Guerra Lima (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Prof. Dr. Rogerio Adolfo de Moura (Orientador), 
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
O jovem que deixa o ensino médio estabelece um 
contato com o ensino superior, que se dá através de 
programas e ações de inclusão podem propiciar a 
construção de propostas de intervenção didática, 
prática, cultural e estética. A arte, tradicionalmente 
ligada ao teatro, dança, artes visuais e música, pode 
ser incorporada, como um modo de construção de 
conhecimento de si e do mundo, estabelecendo 
possibilidades e conexões com o saber que alia 
educação e ciência. Até o presente momento foram 
feitas algumas visitas a exposições, como por exemplo, 
“Desbravadores” e “Ecos”, que resultaram em 
resenhas. Também foram lidos capítulos sobre teoria 
da arte. Foi realizado um breve estudo sobre Jean 
Michel Basquiat utilizando o livro “Basquiat” de Milano. 
A partir deste estudo, buscou-se analisar um pouco do 
cenário do grafite, que incluiu fotografias. Foram 
desenvolvidos alguns trabalhos de criação como um 
grafite representando uma vivência comum ao cotidiano 
do pesquisador e um autoretrato utilizando a técnica de 
colagem de revistas. Será produzido um curta 
metragem que retrate o processo de construção do 
conhecimento que alie arte e tecnologia, buscando 
explorar de que forma a bolsista de iniciação científica 
no PROFIS entende que o conhecimento foi construído 
e como ele estabelece relações entre as diversas áreas 
de conhecimento e seus saberes práticos cotidianos. 
Jovem - Arte - Conhecimento 
 

Instituto de Artes 

 
A0065 
A SIGNIFICAÇÃO MUSICAL DO PONTO DE VISTA 
DOS OUVINTES: UM ESTUDO DE CASO NO 
AMBIENTE SOCIAL 
Cíntia da Silva Santos (Bolsista ProFIS/CNPq) e Prof. 
Dr. Jorge Luiz Schroeder (Orientador), Instituto de Artes 
- IA, UNICAMP 
 
Este projeto tem como objetivo investigar os vários 
modos de atribuição de sentido às músicas no 
cotidiano, considerando aspectos sócio-culturais e 

afetivos relacionados à percepção da música em um 
ambiente determinado. Ele faz parte de um estudo 
maior, denominado “Música e Cultura: processos de 
estabelecimento, circulação e apropriação dos sentidos 
musicais” ao qual pretende fornecer informações sobre 
os modos de escuta de músicas. Através de entrevistas 
semi-estruturadas realizadas no ambiente social (locais 
de grande movimentação de pessoas, como praças, 
espaços culturais, centros de consumo etc.), será 
possível criar um mapa que configure, ainda que 
superficialmente, os modos de atribuição e circulação 
de sentidos ligados ao gosto musical e às atividades 
sócio-culturais por meio das quais a importância da 
música se mostra presente. Pelas entrevistas pretende-
se identificar como membros de um mesmo grupo ou 
pessoas pertencentes ao mesmo ambiente atribuem 
sentido e valores às músicas com as quais têm mais 
contato. 
Apropriação musical  - Formas de escuta - Música no cotidiano 
 
 
A0066 
A SIGNIFICAÇÃO MUSICAL DO PONTO DE VISTA 
DOS OUVINTES: UM ESTUDO DE CASO NO 
AMBIENTE FAMILIAR 
Daniely de Oliveira Baldini (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Prof. Dr. Jorge Luiz Schroeder (Orientador), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 
 
Em nosso meio de convívio ouvimos muitos tipos de 
músicas, e elas fazem parte do nosso cotidiano. 
Algumas nos agradam outras nos incomodam, e essa 
classificação das músicas, considerada subjetiva, como 
boa ou ruim pode sofrer a influencia das pessoas que 
nos cercam. A música pode nos trazer varias 
sensações, pode nos proporcionar momentos de 
alegria, lembranças de alguns momentos e recordas 
fatos de nossas vidas. Através dessa constatação, esta 
pesquisa pretende investigar, num âmbito familiar, os 
modos de ouvir, compreender, perceber, gostar, enfim, 
significar as músicas, tendo como foco principal 
observar a existência ou não de algumas relações que 
favoreça de algum modo a influencia sobre o gosto 
musical de alguns membros de uma mesma família 
sobre os outros. Para realizar essa pesquisa serão 
coletados os dados através de entrevistas 
semiestruturadas dirigidas a membros de uma mesma 
família, com idades distintas. O objetivo da pesquisa é 
conhecer, na medida do possível, como as pessoas 
ouvem uma música, quais os motivos de suas escolhas 
e o que ou quem as influencia a gostar de tal ou qual 
música. Ela faz parte de uma pesquisa maior: Música e 
Cultura: processos de estabelecimento, circulação e 
apropriação de sentidos musicais.  
Apropriação musical - Formas de escuta - Ambiente familiar 
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A0067 
A SIGNIFICAÇÃO MUSICAL DO PONTO DE VISTA 
DOS OUVINTES: UM ESTUDO DE CASO NO 
AMBIENTE ESCOLAR 
Guilherme Henrique Cardoso (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Prof. Dr. Jorge Luiz Schroeder (Orientador), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 
 
A música é uma das produções culturais que 
perpassam várias áreas de atividades para além do 
campo estritamente musical, que vão desde o laser, os 
vários meios de comunicação (rádio, TV, cinema, 
sistemas digitais etc.), várias das artes (teatro, dança, 
audiovisual etc.) até trabalhos mais específicos como a 
saúde (musicoterapia), esportes (nado sincronizado, 
ginástica geral etc.) e a área da educação. Parte-se do 
princípio que em todas essas áreas a música está 
sujeita a inúmeros modos distintos de considerá-la, 
abordá-la, até mesmo de manuseá-la ou produzi-la. 
Esta pesquisa faz parte de uma pesquisa maior: “Musica 
e Cultura:  processos de estabelecimento, circulação e 
apropriação de sentidos musicais” e visa contribuir para 
os diversos estudos que apontam a existência de várias 
maneiras de ouvir, entender e compreender musica, 
investigando essa compreensão musical das pessoas de 
determinados ambientes, através da investigação sobre a 
forma como elas escutam musica. A coleta de dados é 
realizada a partir de entrevistas semiestruturadas, que 
terão suas respostas discutidas, analisadas e organizadas 
para que se possa obter alguma informação sobre a 
existência, ou não, de um padrão de compreensão e 
apreciação para o ambiente de estudo em questão: O 
ambiente escolar. 
Apropriação musical - Formas de escrita - Ambiente escolar 
 
 
A0068 
DANÇA E TEATRO: INTERSECÇÕES 
Alessandro Vicente Marques dos Santos (Bolsista 
ProFIS/CNPq) e Profa. Dra. Marília Vieira Soares 
(Orientadora), Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
Este projeto visa dar noções básicas das linguagens 
cênicas – dança e teatro – com o objetivo de 
proporcionar ao estudante as bases prático-teóricas do 
gênero “Dança-Teatro” através do estudo das bordas 
rarefeitas entre um e outro, seus limites e 
possibilidades, comparando com as linguagens 
orientais tanto no estudo da Técnica Corporal quanto 
da expressiva nos Laboratórios do Grupo Ar Cênico e 
Grupo Pallavi (CNPq). Dando continuidade à pesquisa 
do Método Energético de Direção Teatral do Prof. Dr. 
Miroel Silveira e da Técnica Energética enfoca o estudo 
da poética do gesto e a expressividade no trabalho 
corporal específico da cintura escapular, ou seja, dos 
braços, mãos, pescoço e rosto incluindo o estudo da 
expressividade vocal, portanto, um estudo minucioso do 
gestual humano aplicado em um produto estético de 
dança-teatro. Para tanto, utilizaremos como base a 

Técnica Energética e os princípios técnicos da 
modalidade abinaya da dança indiana de estilo Odissi, 
cujo produto final será a montagem intitulada 
Singularidades Nuas: Interfaces entre a Dança-Teatro e 
a dramaturgia de Nelson Rodrigues, pelo Grupo Ar 
Cênico. Este projeto ganhou os prêmios: Minc: 
Intercambio Cultural 2008 FICC (Fundo de Investimento 
a Cultura de Campinas) 2009.  
Dança indiana - Intersecção - Teatro 
 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 

 
A0069 
"THE BIRDS": ANÁLISE DA OBRA E DIREÇÃO DE 
ALFRED HITCHCOCK 
Tiemi Garcia de Oliveira Fujiyoshi (Bolsista 
ProFIS/CNPq) e Prof. Dr. Jorge Sidney Coli Junior 
(Orientador), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
- IFCH, UNICAMP 
 
A pesquisa tem como objetivo analisar todos os pontos 
e interpretações possíveis a cerca do título em filme 
“The Birds” (Os pássaros), focando na direção de Alfred 
Hitchcock. Além de um detalhamento de cada 
montagem e elaboração de cada cena em seu contexto 
técnico, haverá a busca por simbologias e explicações 
para as escolhas pelo que o diretor optou na 
construção do seu trabalho, se possível buscando o 
embasamento histórico e pessoal do autor e o impacto 
da obra em sua apresentação. Para tanto, títulos que 
citam tanto a obra, como o autor serão analisados, a 
fim relacionar a reação transmitida pelo filme e a que o 
diretor buscou alcançar. Outras obras de Hitchcock 
serão analisadas para a maior familiaridade com o 
método de estilo que caracteriza Alfred Hitchcock e 
quais desses pontos em comum de outras obras estão 
também presentes em “The Birds”. No filme, pode-se 
notar o minucioso cuidado do autor em transmitir sua 
mensagem de maneira inovadora, inesperada e por 
tantas vezes simples em sua elaboração, uma visão 
única para a época, não apenas ao se falar em 
produção de suspense, mas nas construções da cena. 
Podemos perceber várias preferências, já conhecidas, 
pelo autor presentes na obra, escolhas significativas 
após se observar a vida do diretor.  
The Birds - Hitchcock - Suspense 
 

Núcleo Interdisciplinar de Comunicação 
Sonora 

 
A0070 
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CATALOGAÇÃO DE MÉTODOS E MODELOS 
COMPUTACIONAIS DE DESCRITORES MUSICAIS 
Mateus Vasques de Brito (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Prof. Dr. José Eduardo Fornari Novo Junior 
(Orientador), Núcleo Interdisciplinar de Comunicação 
Sonora - NICS, UNICAMP 
 
Este projeto tem como objetivo realizar um trabalho de 
investigação e catalogação de material bibliográfico e 
de contribuir para o desenvolvimento da pesquisa 
nacional na área de cognição musical, onde as 
referências bibliográficas de MIR (Music Information 
Retrieval) aqui catalogadas serão utilizadas, 
especialmente para as áreas de pesquisa em 
percepção de melodia musical, reconhecimento de 
timbre sonoro, e notação simbólica de aspectos 
musicais, atualmente sendo desenvolvidas no NICS, da 
UNICAMP. O material bibliográfico levantado foi 
devidamente catalogado e divido nas três categorias 
acima referidas: 1) melodia, 2) timbre e 3) notação. A 
catalogação elaborada dos materiais bibliográficos é 
constituída dos seguintes dados: 1) Nome do artigo, 2) 
Nome do autor, 3) Local de publicação, 4) Um breve 
resumo, realizado a partir do abstract do trabalho, 5)  as 
palavras-chaves, que definam a pesquisa tratada no 
artigo. Até o momento, a maioria dos artigos 
catalogados tratam da descrição, classificação e 
representação do timbre musical. Em seguida, temos 
artigos tratando da percepção e cognição de melodias, 
e por fim, temos os artigos tratando sobre notação 
musical, em especial, para a execução de improvisação 
livre.  
Catalogação - MIR - Cognição 
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Centro de Biologia Molecular e Engenharia 
Genética 

 
B0071 
INVESTIGAÇÃO MOLECULAR DE ALTERAÇÕES EM 
GENES ASSOCIADOS À OBESIDADE EM 
PACIENTES COM  OBESIDADE INFANTIL 
Laura de Moraes Cálipo (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Letícia Rosolem Martins, Mariana Fernanda dos 
Santos, Heloísa Marcelina da Cunha Palhares, Marly 
Aparecida Spadotto Balarin, Adriana Souza Torsoni e 
Maricilda Palandi de Mello (Co-orientadora) e Profa. 
Dra. Fernanda Caroline Soardi (Orientadora), Centro de 
Biologia Molecular e Engenharia Genética - CBMEG, 
UNICAMP 
 
A obesidade infantil é uma das complicações mais 
frequentes na infância e constitui, no Brasil e no mundo, 
um dos problemas de saúde pública mais comuns. Para 
um tratamento eficaz da obesidade infantil é importante 
analisar desde a disponibilidade dos alimentos até 
fatores genéticos. De forma geral, há poucas 
informações genéticas referentes a haplótipos 
relacionados a essa condição, o que justifica a 
investigação molecular de mutações e/ou polimorfismos 
associados. O objetivo deste estudo é identificar 
haplótipos associados à obesidade infantil na 
população brasileira. O estudo, iniciado recentemente, 
investigará mutações e/ou polimorfismos no gene do 
receptor de melanocortina 4 (MC4R) por 
seqüenciamento. O polimorfismo rs9939609 no gene 
associado à obesidade e massa gorda (FTO) será 
triado por PCR alelo-específica em pacientes e 
controles. As amostras de sangue periférico dos 
indivíduos foram coletadas no Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), o 
DNA foi extraído utilizando fenol-clorofórmio. Os 
oligonucleotídeos necessários para a amplificação e 
seqüenciamento dos genes foram construídos com 
base nas sequências depositadas no Ensembl Genome 
Browser. Os oligonucleotídeos já foram obtidos e o 
estudo encontra-se na etapa de padronização das 
reações de PCR. 
Obesidade infantil - Gene MC4R - Gene FTO 
 
 
B0072 
ANÁLISE MOLECULAR DO GENE FKBP4 
ATIVADOR DE TRANSCRIÇÃO LIGADO À 
INSENSIBILIDADE ANDROGÊNICA EM PACIENTES 
46,XY COM DISTÚRBIOS DA DIFERENCIAÇÃO DO 
SEXO 
Aliane Fernanda Amorim Campos (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Maricilda Palandi de Mello 

(Orientadora), Centro de Biologia Molecular e 
Engenharia Genética - CBMEG, UNICAMP 
 
Nos diagnósticos clínicos de insensibilidade 
androgênica (AIS, do inglês Androgen Insensitivy 
Syndrome), a investigação de mutações no gene RA 
(Receptor de andrógeno) é indicada para a 
identificação da alteração molecular relacionada a esta 
anomalia. Entretanto, nem sempre alterações são 
encontradas neste gene. Algumas chaperonas que 
atuam nos mecanismos de atividade androgênica são 
estudadas atualmente, entre elas, podemos citar a 
chaperona FKBP52, a qual é codificada pelo gene 
FKBP4. Este gene se localiza em 12p13.33, é formado 
por 10 exons, e codifica uma proteína de 459 
aminoácidos. O presente estudo tem como objetivo o 
rastreamento de alterações moleculares no gene 
FKBP4 através do sequenciamento dos exons e 
junções exons-introns. Foram incluídos neste trabalho, 
cinco pacientes com diagnóstico clínico de AIS, e que 
não apresentam mutações na região codificadora do 
gene AR. Durante o período de um mês, período 
referente à vigência da bolsa, foram analisados os 
exons 4 e 5 do gene FKBP4 dos cinco pacientes, 
porém, até o presente momento, nenhuma alteração foi 
identificada. O rastreamento de alterações neste gene 
será realizado para os outros exons, a fim de 
proporcionar uma conduta apropriada dos afetados, 
mas também para um melhor entendimento das bases 
moleculares da doença.  
Insensibilidade androgênica - Hipospadia - Diferenciação do sexo 
 
 
B0073 
ANÁLISE MOLECULAR DO GENE PAPSS2 EM 
PACIENTES 46,XX COM PUBARCA PRECOCE 
Isabela Márcia Gibrim Dias (Bolsista IC CNPq) e Profa. 
Dra. Maricilda Palandi de Mello (Orientadora), Centro 
de Biologia Molecular e Engenharia Genética - CBMEG, 
UNICAMP 
 
A enzima bifuncional com atividade de ATP sulfurilase e 
de EPA quinase atua em dois passos em vias de 
ativação por sulfato. O primeiro passo é a transferência 
de um grupo sulfato para ATP para produzir 5'-
fosfossulfato de adenosina (APS), e o segundo passo é 
a transferência de um grupo fosfato do ATP para APS 
produzindo o 3'-fosfoadenililssulfato (PAPS: doador 
ativado de sulfato usado pela sulfotransferase). Em 
mamíferos, PAPS é a única fonte de sulfato. A enzima 
3'-fosfoadenosina 5'-fosfossulfato sintase 2 é codificada 
pelo gene PAPSS2. Na esteroidogênese a sulfatação 
da desidroepiandrosterona (DHEA) ocorre por ação da 
enzima SULT2A1 convertendo DHEA para o sulfato 
inativo DHEAS principalmente nas glândulas supra-
renais e no fígado, evitando a transformação de DHEA 
em andrógenos. Tal conversão é intermediada pela 
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PAPSS2 através de sua ação doadora de sulfato. 
Recentemente, mutações no gene PAPSS2 foram 
identificadas em crianças com pubarca prematura e 
hiperandrogenismo. O gene PAPSS2 é formado por 12 
exons que se estendem por 86 kb no braço longo do 
cromossomo 10. O objetivo deste trabalho é a 
avaliação da sequência do gene PAPSS2 em pacientes 
com pubarca precoce. Nenhuma alteração foi 
identificada até o momento, porém o estudo está ainda 
em andamento. 
Pubarca precoce - Polimorfismo - PAPSS2 
 
 
B0074 
ANÁLISE DO GENE P450-OXIDORREDUTASE EM 
PACIENTES COM HIPERPLASIA CONGÊNITA DA 
ADRENAL 
Juliana Pâmela Giacobelli (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Isabela Márcia Gibrim Dias e Profa. Dra. Maricilda 
Palandi de Mello (Orientadora), Centro de Biologia 
Molecular e Engenharia Genética - CBMEG, UNICAMP 
 
A hiperplasia congênita da adrenal (HCA) é formada 
por um grupo de doenças autossômicas recessivas que 
normalmente se manifestam em consequência de 
mutações inativadoras em enzimas envolvidas na 
biossíntese dos esteróides adrenais. As características 
bioquímicas e os fenótipos dependem do defeito 
específico. Defeitos na 21-hidroxilase ou 11-beta-
hidroxilase afetam a síntese de esteróides somente na 
adrenal enquanto que os nas enzimas 3-beta-
hidroxiesteróide desidrogenase e 17-alfa-hidroxilase 
envolvem também a biossíntese dos esteróides 
gonadais. Recentemente, as mutações na enzima 
doadora de elétrons P450 oxidorredutase foram 
identificadas em pacientes com HCA com deficiência 
aparente de 21- e 17-alfa-hidroxilase combinadas, 
ilustrando o impacto de enzimas reguladoras de óxido-
redução sobre a esteroidogênese. Nestes casos a 
ambiguidade genital é observada em ambos os sexos. 
Os meninos são sub-virilizados, num espectro de 
apresentação que varia de hipospádia perineal a 
micropênis. Em contraste, as meninas portadoras da 
deficiência da POR apresentam freqüentemente 
virilização ao nascimento (Prader III a V), o que indica a 
exposição a um ambiente de excesso androgênico 
durante o período pré-natal. Além disso, a P450 
oxidorredutase faz também o transporte de elétrons na 
catálise mediada pela enzima aromatase para a 
produção de estrógenos. Neste trabalho estudamos o 
gene POR que codifica a P450 oxidorredutase em 
casos sugestivos de sua deficiência, porém não foram 
identificadas alterações significativas. 
Ambiguidade genital - Gene POR - HCA 
 

Centro Pluridisciplinar de Pesquisas 
Químicas, Biológicas e Agrícolas 

 
B0075 
ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE COMPOSTOS  
DA FRAÇÃO ATIVA  DO EXTRATO ETANÓLICO DE 
PHYLLANTHUS AMARUS L. CONTRA O 
SCHISTOSOMA MANSONI LINHAGEM BH 
Leandro Araujo de Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Paulo Euzébio Rubbo, Claudineide C. Oliveira, Glyn M. 
Figueira, Silmara M. Allegretti e Profa. Dra. Vera Lucia 
Garcia Rehder (Orientadora), Centro Pluridisciplinar de 
Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas - CPQBA, 
UNICAMP 
 
Phyllanthus amarus L. é popularmente conhecida no 
Brasil como quebra-pedra, arrebenta-pedra ou erva-
pombinha. Essa é uma importante espécie que vem 
sendo utilizada no tratamento de doenças hepáticas, 
urogenitais e infecções intestinais. O objetivo deste 
projeto é estudo químico do extrato etanólico das folhas 
de P. amarus biomonitorados por ensaios de atividade 
in vitro contra o Schistosoma mansoni. O extrato 
etanólico (EE) foi obtido a partir das folhas secas e 
moídas com etanol 96% em dispersor Ultra-Turrax (IKA 
modelo T50) e evaporado a vácuo fornecendo o EE em 
13% de rendimento. O EE foi particionado em 
Hexano:acetonitrila, seguido de secagem das frações. 
As frações Hexânica (FHx) e de Acetonitrila (FAc) 
foram analisadas in vitro contra o S. mansoni e a  FAc 
mostrou-se mais ativa. A FAc foi fracionada em coluna 
filtrante utilizando como eluente Hexano e acetato de 
etila (gradiente de polaridade), originando 11 frações 
que foram analisadas por CCD e CG-EM e a fração 5 
(FAc5 rica em lignanas) foi purificada por  coluna flash 
fornecendo 132 frações que foram agrupadas em sete 
frações após análise por CCD e CG-EM.  Os resultados 
obtidos até o momento demonstraram que o EE, a FAc 
e a FAc5 apresentam potencial atividade anti-
Schistossoma in vitro. As frações resultantes da coluna 
flash estão em fase de ensaios de atividade e 
purificação, visando o isolamento e identificação das 
lignanas de interesse. 
Phyllanthus amarus - Quebra-pedra - Schistosoma mansoni 
 

Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira 

 
B0076 
AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE LEITE 
MATERNO E FÓRMULAS INFANTIS OFERECIDOS 
PARA BEBÊS DA PEDIATRIA DO HC/UNICAMP 
Andressa Reginato (Bolsista PIBIC/CNPq), Luciane 
C.R.S. Giordano, Fabiana K.H.S. Trento, Mayara 
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Roncaglia e Profa. Dra. Adriane Elisabete Antunes de 
Moraes (Orientadora), Faculdade de Ciências Aplicadas 
da Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
O aleitamento materno oferece inúmeras vantagens à 
saúde do recém-nascido. Em bebês internados em 
UTIs pediátricas o leite pode ser ordenhado pela mãe e 
administrado no próprio local, sendo esta prática 
comum no HC/Unicamp. Para manter as propriedades 
nutritivas deste leite, não é procedida a pasteurização 
do mesmo. Em certos casos quando há impossibilidade 
do uso do leite materno na alimentação do bebê, 
recomenda-se o uso de fórmulas infantis adequadas às 
características de cada recém-nascido. Sendo assim, a 
presente pesquisa teve como objetivo verificar a 
qualidade microbiológica de amostras de leite materno 
não pasteurizado e não refrigerado, além de fórmulas 
infantis, oferecidos na pediatria do HC/Unicamp. Em 
relação às amostras de leite materno, analisaram-se as 
temperaturas e foram procedidas análises 
microbiológicas de aeróbios mesófilos totais, coliformes 
e Staphylococcus aureus coagulase positivo com a 
finalidade de verificar se o leite está de acordo com a 
RDC n°12/2001, estando seguro para consumo pelos 
bebês. As fórmulas infantis também foram testadas 
para os mesmos micro-organismos citados acima e 
comparadas com a mesma legislação. Os resultados 
indicaram que o crescimento de micro-organismos nas 
amostras de leite materno foram superiores ao 
encontrado nas formulações infantis. Portanto, conclui-
se que deve-se reforçar as técnicas de assepsia no 
momento da ordenha materna do leite, e, também, no 
preparo das fórmulas infantis em lactário. 
Leite materno - Avaliação microbiológica - Segurança 
 
 
B0077 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL E ELABORAÇÃO DE 
MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 
EM UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM 
EMPRESA DO RAMO DESPORTIVO 
Vanessa Fracaro Menck (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Adriane Elisabete Antunes de Moraes 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
As Boas Práticas de Fabricação são primordiais para a 
segurança dos alimentos, eficiência em todas as etapas 
de produção e garantir um atendimento de qualidade 
aos comensais em Unidades de Alimentação e 
Nutrição. A avaliação constante da estrutura e serviços, 
a conscientização e comprometimento dos 
colaboradores são importantes para diagnosticar áreas 
com risco de contaminação, garantir organização, 
treinamento e estabelecimento de medidas preventivas 
e/ou corretivas quando necessário, garantindo assim, 
um ambiente livre de focos de contaminação, com 
alimentos de qualidade e funcionários capacitados para 

exercerem suas atividades. Baseado nessas 
informações, o objetivo deste trabalho foi a realizar o 
Diagnóstico Situacional de Unidade de uma 
Alimentação e Nutrição e a elaboração de Manual de 
Boas Práticas de Fabricação específico ao local. O 
projeto foi realizado em unidade da empresa Sodexo do 
Brasil Comercial Ltda., na filial ZF do Brasil, em 
Sorocaba – SP. O check list foi baseado na Resolução 
da ANVISA RDC no 275, de 2002. De acordo com os 
dados encontrados até o momento, a unidade necessita 
de diversas alterações estruturais para se adequar as 
legislações, no entanto, nenhum surto de doença 
transmitida por alimento ocorreu nos últimos anos, o 
que indica que o treinamento dos manipuladores e as 
boas prática de fabricação são imprescindíveis para a 
segurança dos alimentos de uma UAN. 
Boas práticas - Segurança de alimentos - UAN 
 
 
B0078 
O PERFIL DO TREINADOR DE FUTEBOL 
Douglas Gramani (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Alcides José Scaglia (Orientador), Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
Este projeto teve por objetivo investigar o perfil dos 
treinadores de futebol que dirigem equipes da primeira 
divisão do campeonato Paulista circunscritos à região 
de Limeira - SP. O trabalho especificamente coletou 
dados, por meio de entrevistas semi-estruturadas, com 
6 treinadores, sendo 3 treinadores da sub divisão A1 e 
outros 3 da subdivisão A2. Pautando-se nos preceitos 
da pesquisa qualitativa, a análise dos dados se deu 
pela técnica de análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). 
Os conteúdos analisados nas entrevistas foram 
agrupados em quatro categorias, a saber: a) 
metodologia de trabalho e suas influências; b) 
características de liderança; c) formação acadêmica e 
profissional; d) gestão de pessoas. Como resultados, 
obtivemos: (a) falta de tempo para preparação o que 
direcionou o planejamento metodológico, feito em 
conjunto com toda a comissão técnica, apenas para 
disputa do campeonato paulista; (b) aparentemente 
democrática, apesar de não negar o autoritarismo e 
buscando consolidar sua liderança detectando líderes 
no grupo de jogadores; (c) todos são ex-jogadores que 
na sua maioria valorizam a relação teoria e prática; (d) 
detectamos uma atenção com a gestão profissional 
para além do jogo e do treino. Contudo, sentimos a 
premente necessidade de mais pesquisas sobre este 
tema. 
Liderança - Futebol - Treinador 
 
 
B0079 
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APRENDER A APRENDER FUTEBOL: A GESTÃO 
DO CONHECIMENTO SUSTENTÁVEL 
Leonardo Clemente (Bolsista PIBIC/CNPq), Marcus 
Vinícius S. de Campos, Vinicius Rovariz T. de Araujo e 
Prof. Dr. Alcides José Scaglia (Orientador), Faculdade 
de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
Este projeto tem por objetivo criar ambientes de 
aprendizagem, elaborando e desenvolvendo um projeto 
de aplicação de uma escolinha de futebol numa escola 
pública, para crianças entre 9 e 10 anos, almejando que 
após a aplicação do projeto elas possam replicá-lo 
auto-gerindo os conhecimentos adquiridos, 
ressignificando para a escola e vida o que era feito na 
rua.Todo o projeto foi organizado metodologicamente a 
partir da pesquisa-ação, tendo por referência os 
estudos de  Thiolent (2008). E a análise de conteúdo 
(BARDIN, 2011) guiou a análise dos dados coletados 
em entrevistas pré e pós-pesquisa, trabalhos realizados 
pelos alunos durante o projeto, relatório de férias e as 
anotações do caderno de campo em consonância com 
planejamento e desenvolvimento de 24 aulas, para 
cerca de 20 alunos. Foi possível verificar que o projeto 
alcançou seu objetivo, possibilitando a confirmação da 
aprendizagem sobre como é possível aprender a jogar 
futebol por meio de jogos/brincadeiras populares de 
bola com os pés. Portanto, concluindo, verificamos a 
necessidade de desenvolvimento de outros projetos 
que valorizem a tomada de consciência da ação em 
meios aos jogos, possibilitando, assim, a criação de 
ambientes de aprendizagem que incluam como 
conteúdo a criatividade, a autoestima, a autonomia, 
junto a aprendizagem das exigências impostas pelo 
jogo. 
Futebol - Pedagogia do esporte - Pesquisa-ação 
 
 
B0080 
DESCRIÇÃO QUANTITATIVA DE JOGOS DE BOLA 
COM OS PÉS:CARACTERIZAÇÃO DOS JOGOS A 
PARTIR DOS SEUS CONCEITOS TÉCNICOS E 
TÁTICOS 
Lucas Eduardo Nunes (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Alcides José Scaglia (Orientador), Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
Este estudo objetivou a descrição quantitativa de jogos 
de bola com os pés, coletados junto ao 
desenvolvimento da metodologia pautada no jogo 
utilizada pela equipe do Paulínia FC., com jovens 
futebolistas, e que se valeu de uma metodologia de 
pesquisa guiada pelas prerrogativas da cinemetria. Foi 
possível mapear e caracterizar os jogos como jogos 
conceituais, pois segundo Scaglia (2011, 2011b; 2012) 
estes jogos não respeitam a lógica do jogo de futebol, 
mas apresentam no imbricamento das referências 

estruturais e funcionais e as competências essenciais a 
emergência de conceitos importantes para a 
aprendizagem/treinamento do esporte Futebol. Assim, 
de modo mais específico foi possível constatar por meio 
das variáveis dependentes (diferença de tempo de 
posse de bola dos times; da posição efetiva dos 
jogadores nos diferentes tipos de jogos; pelo número de 
jogadores à frente e atrás da linha da bola; pelo número 
de finalizações e a posição em que foram efetuadas; 
pelo número de passes para frente, para trás ou para 
os lados) a predominância de alguns conceitos técnicos 
e táticos em detrimento a outros, o que nos permitiu 
classificá-los em dois grupos: (1) jogos conceituais com 
características táticas e técnicas de progressão ao alvo 
e (2) outro com predominância técnica e tática de 
manutenção da posse de bola. 
Pedagogia do esporte - Cinemetria - Futebol 
 
 
B0081 
MAPEAMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS 
ESPORTIVOS E DE ATIVIDADE FÍSICA NA CIDADE 
DE LIMEIRA - SP 
Mariana Pelizari (Bolsista PIBIC/CNPq), Bruna Cristina 
Ferreira e Prof. Dr. Alcides José Scaglia (Orientador), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva 
(diagnóstica), a qual se pauta em um mapeamento que 
busca a identificação de programas e projetos 
esportivos e de atividade física no município de Limeira 
– SP, referente ao setor público e ao privado, com seus 
projetos sociais e os que visam o rendimento. O projeto 
é orientado por uma pesquisa documental e de campo, 
no qual foram analisados os documentos Lei Orgânica, 
Plano Diretor, leis que regem as secretarias, e a 
pesquisa de campo gerou dados que possibilitaram a 
fixação de pontos georreferenciados, com a finalidade 
de construção do mapa esportivo da cidade. Este se 
justifica por potencializar o diálogo institucional entre a 
Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA/UNICAMP) e os 
diversos setores que promovem o esporte no município, 
na direção de uma ação conjunta, principalmente 
devido à recente instalação desta unidade da 
Universidade Estadual de Campinas no município. 
Portanto, como resultado, diagnosticamos os pontos 
fortes e fracos do sistema esportivo da cidade, no que 
tange projetos e localidades (com ênfase nos 
equipamentos urbanos comunitários), bem como sua 
relação com os documentos oficiais. 
Projetos esportivos - Políticas públicas - Mapeamento 
 
 
B0082 
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O ESTADO DE JOGO E O TREINAMENTO DE 
NATAÇÃO 
Rodrigo Stellzer Gaspar (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Alcides José Scaglia (Orientador), Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
Este projeto partiu de estudos relacionados ao 
treinamento, pedagogia e psicologia do esporte e 
buscou coletar dados obtidos ao se utilizar uma 
abordagem de treinamento que se parte do 
pressuposto que a natação é um jogo, logo deve ser 
treinada a partir deste parâmetro, e compará-los com 
os dados oriundos da aplicação de um treinamento 
para a natação que se norteia pelos métodos 
tradicionais, os quais são baseados em princípios 
exclusivamente técnicos e biológicos. Essa nova 
concepção de treinamento teve uma sustentação no 
ambiente de jogo. Sendo um jogo, a natação 
proporciona ao atleta, entrar em estado de jogo, que 
pode ser resumido como o jogar plenamente, em que o 
atleta passa então à se exigir constantemente , a 
melhorar sua auto-regulação da atenção, estando 
então, à frente de um indivíduo que tenha um 
treinamento que gere simplesmente as adaptações 
morfológicas.A proposta deste trabalho é buscar 
alternativas aos métodos utilizados em maior escala, 
sendo que, baseado nas informações coletadas, a 
hipótese levantada é de que seja possível manter ou 
até mesmo aumentar as performances desportivas em 
certos casos. Além das pesquisas e levantamentos 
bibliográficos, foram realizadas observações de 
métodos de treinamento de sucesso no Brasil e outros 
países. 
Treinamento - Natação - Jogo 
 
 
B0083 
DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÃO DO CONTEÚDO 
DE TREINAMENTO APLICADO EM FUTEBOLISTAS 
E SUA RELAÇÃO COM A ALTERAÇÃO DA 
POTÊNCIA DE SALTO EM DIFERENTES 
MOMENTOS DO MACROCICLO 
Eduardo Henrique Frazilli Pascoal (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. João Paulo Borin (Orientador), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
No processo de treinamento em futebol faz-se 
necessário o controle do conteúdo de treinamento 
aplicado aos atletas para verificar as respostas nas 
capacidades ao longo de um período de treinamento. 
Os objetivos deste estudo foram realizar o diagnóstico e 
a classificação do conteúdo de treinamento aplicado a 
futebolistas da categoria Sub-17 e verificar as respostas 
na potência de membros inferiores após 16 semanas 
de treinamento. Participaram deste estudo 11 jogadores 
de futebol, 16,24 ± 0,58 anos, 70,54 ± 6,12 kg, 179,49 ± 

7,73 cm pertencentes a um clube filiado à Federação 
Paulista de Futebol. Os conteúdos de treinamento 
foram classificados em neuromuscular e funcional de 
acordo com as manifestações das capacidades 
biomotoras. A potência de membros inferiores foi 
avaliada por meio do teste de salto vertical com 
contramovimento (CMJ) em dois momentos M1 e M2. 
Utilizou-se o Test-t de Student para amostras pareadas 
e p≤0,05. Ao final das 16 semanas, 106 sessões de 
treinamento ao longo do período analisado, notou-se 
predomínio do conteúdo funcional (66,67%) em relação 
ao neuromuscular (33,33%), não havendo alterações 
significativas no CMJ ao final das 16 semanas (1,42 ± 
7,03%, p=0,2540). A predominância do conteúdo 
funcional, ligado às manifestações da resistência pode 
ter contribuído para a ausência de incrementos na 
potência de salto ao final do período analisado. 
Treinamento desportivo - Futebol - Capacidades biomotoras 
 
 
B0084 
DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÃO DO CONTEÚDO 
DO TREINAMENTO APLICADO EM 
BASQUETEBOLISTAS E SUA RELAÇÃO COM A 
ALTERAÇÃO DA POTÊNCIA E CAPACIDADE 
ANAERÓBIA NA ETAPA PREPARATÓRIA DO 
MACROCICLO 
Gabriel Garcia Maldaner (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. João Paulo Borin (Orientador), Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
Atualmente o treinamento no basquetebol tem sido 
caracterizado a partir dos aspectos influenciadores no 
desempenho e que predominam na sessão de 
treinamento (físico, técnico e tático) tanto no controle 
como no monitoramento da organização da preparação. 
Dessa forma, o objetivo do presente estudo visa 
diagnosticar e classificar o conteúdo do treinamento 
aplicado em basquetebolistas e sua relação com a 
alteração da potência e capacidade anaeróbia na etapa 
preparatória do macrociclo. Participaram deste estudo 
15 homens, com idade entre 18 e 28 anos e durante 10 
semanas, etapa preparatória para participação da Liga 
Nacional de Basquetebol (2011/2012), os atletas foram 
avaliados em dois momentos: início (M1) e final da 
etapa (M2). O teste utilizado foi o de potência e 
capacidade anaeróbia (Forward-Backward – Borin et al, 
2003) e após coleta dos dados, os valores foram 
transcritos em planilha específica produzindo-se 
informações no plano descritivo e inferencial. Os 
principais resultados apontam para as diferenças entre 
M1 e M2. Quanto à velocidade e a potência, e suas 
diferentes manifestações, destaca-se a média de 
ambas, cujos valores médios foram significantemente 
menor em M2 quando comparado com M1 (Vel Méd: 
M1 - 2,38 m/s; M2 - 2,31 m/s e Pot Méd: M1 - 57,23W; 
M2 - 52,35W). 
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Treinamento desportivo - Basquetebol - Capacidades biomotoras 
 
 
B0085 
DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÃO DO CONTEÚDO 
DO TREINAMENTO APLICADO EM FUTEBOLISTAS 
SUB 17 E SUA RELAÇÃO COM A ALTERAÇÃO DA 
VELOCIDADE EM DIFERENTES MOMENTOS DO 
MACROCICLO 
Mirella de Sena Cagliari (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. João Paulo Borin (Orientador), Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
A velocidade é uma das mais importantes capacidades 
biomotoras para o desempenho do futebolista, sendo o 
monitoramento e controle do conteúdo de treinamento 
aplicado importante no entendimento da organização 
do treinamento. Desta forma, o objetivo do presente 
estudo foi diagnosticar e classificar o conteúdo do 
treinamento aplicado em futebolistas, da categoria sub 
17, e verificar sua relação com a alteração da 
velocidade no macrociclo. Participaram do estudo onze 
futebolistas, 16,24 ± 0,58 anos, 70,54 ± 6,12 kg, 179,49 
± 7,73 cm de estatura, pertencentes a um Clube filiado 
à Federação Paulista de Futebol da categoria Sub 17. 
Foram avaliadas a capacidade de aceleração (Vel10m) 
e a velocidade máxima (Vel30m), em dois momentos: 
M1: primeira semana de treinamento e M2: após 16 
semanas, bem como a descrição e classificação do 
conteúdo de treinamento durante o período. Os 
principais resultados apontam quanto ao conteúdo de 
treinamento predomínio do tipo funcional (66,67%) 
prevalecendo a parte técnica (22,29%) e, em relação às 
alterações da velocidade, verificou-se que o grupo 
apresentou queda de desempenho de M1 para M2 
(P<0,05) para vel10m (valores de M1 e M2) e vel30m 
(M1 e M2). Conclui-se que o treinamento organizado 
com maior percentual do aspecto técnico diminuiu 
sensivelmente a velocidade de deslocamento. 
Treinamento desportivo - Futebol sub 17 - Velocidade 
 
 
B0086 
DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÃO DO CONTEÚDO 
DO TREINAMENTO APLICADO EM FUTEBOLISTAS 
SUB 17 SUA RELAÇÃO COM A ALTERAÇÃO DA 
POTÊNCIA AERÓBIA EM DIFERENTES MOMENTOS 
DO MACROCICLO 
Ricardo Paradella Silva (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Eduardo Frazilli, Juliano Borges e Prof. Dr. João Paulo 
Borin (Orientador), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
O treinamento no futebol atual tem sido caracterizado a 
partir dos aspectos influenciadores do desempenho e 
que predominam na sessão de treinamento, como 
físico, técnico e tático ocasionando assim, dificuldade 

no entendimento da solicitação ao organismo do 
futebolista, bem como no controle e sistematização do 
processo de preparação. Desta forma, os objetivos 
deste trabalho foram diagnosticar e classificar o 
conteúdo de treinamento aplicado a futebolistas, bem 
como verificar a sua relação com a alteração da 
potência aeróbia em diferentes momentos. Participaram 
deste estudo 11 jogadores de futebol, 16,24±0,58 anos, 
70,54±6,12 kg de massa corporal, 179,49±7,73 cm de 
estatura. O conteúdo de treinamento foi classificado em 
neuromuscular e funcional, segundo capacidade 
biomotora predominante. A potência aeróbia foi 
avaliada por meio do YoYo Endurance Test L2, antes e 
após o período de 16 semanas de treinamento. Para 
análise das variações ocorridas na potência aeróbia 
nos diferentes momentos, foi utilizado teste de 
normalidade e a seguir T de Student, para amostras 
pareadas. O conteúdo funcional apresentou predomínio 
(66,67%) no tempo total em relação ao neuromuscular 
(33,3%), com destaque para o treinamento técnico 
(22,59%). A partir de tal organização não foram 
verificadas alterações significativas na potência aeróbia 
ao final do período. 
Treinamento desportivo - Futebol  - Capacidades biomotoras 
 
 
B0087 
ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE CESTAS DE TRÊS 
PONTOS DAS EQUIPES QUE DISPUTAM O NOVO 
BASQUETE BRASIL E A INFLUÊNCIA DO 
TREINAMENTO NESSE RESULTADO 
Bruna dos Santos Soares Ribeiro (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Luciano Allegretti Mercadante 
(Orientador), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
O arremesso de três pontos é um fundamento que pode 
ser responsável por alterar a dinâmica dos jogos de 
basquetebol. Esse fundamento é uma habilidade 
aberta, ou seja, dependente das alterações ambientais 
para sua realização. Com a alteração da distância da 
linha de três pontos, que passou de 6,25m para 6,75m 
durante uma mesma temporada em 2010, as 
eficiências das equipes podem ter sofrido influência 
desta mudança. Com isso, o objetivo do estudo é 
analisar e caracterizar a evolução do arremesso de 3 
pontos durante o Novo Basquete Brasil, nas 
temporadas realizadas entre os anos de 2009 a 2012. 
Os dados do trabalho foram obtidos a partir do site 
oficial da Liga Nacional de Basquetebol. Foram 
registrados os números de cestas de 3 pontos, 
convertidas e tentadas, de todas as equipes 
participantes do campeonato. Os dados apresentaram 
distribuição normal e a comparação entre as médias 
das equipes em cada temporada foi realizada por 
análise de variância. Os primeiros resultados apontam 
que a alteração da distância da linha de 3 pontos pode 
influenciar positivamente ou negativamente os 
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jogadores. A pesquisa se encaminha para a análise dos 
efeitos nas equipes durante as diferentes temporadas 
estudadas.   
Basquetebol - Análise estatística - Scout 
 
 
B0088 
FREQUÊNCIA CARDÍACA RELACIONADA AOS 
NÍVEIS DE VELOCIDADE E DISTANCIAS 
PERCORRIDAS POR ÁRBITROS DO 
BASQUETEBOL DURANTE JOGOS 
Cainã Guilherme Nicolletti (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Luciano Allegretti Mercadante (Orientador), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
Introdução: O basquetebol atual sofreu modificações 
significativas e, entre elas, a mudança no número de 
árbitros de quadra, passando de dois para três, o que 
alterou as formas de movimentação. Os valores da 
velocidade (v) e da freqüência cardíaca (FC), ambos 
em função do tempo, podem fornecer informações 
importantes a respeito dos esforços realizados por 
árbitros de basquetebol de alto rendimento. Objetivo: 
Verificar a relação entre a curva de velocidade e a 
freqüência cardíaca em árbitros durante partidas do 
Novo Basquete Brasil (NBB). Metodologia: 
Participaram deste estudo seis árbitros do sexo 
masculino, que tiveram sua movimentação registrada 
em vídeo durante dois jogos da temporada do NBB 
2009/2010, e FC registrada por frequencímetro. Os 
jogos foram filmados por quatro câmeras de vídeo 
JVC® colocadas em posições fixas. A freqüência de 
análise foi de 7,5Hz, e as etapas de medição manual 
das coordenadas de tela dos árbitros, calibração e 
sincronização temporal das câmeras, e reconstrução 
das coordenadas 2D na quadra foram realizadas no 
Sistema DVideo®. Resultados: O coeficiente de 
correlação médio entre v e FC foi de 0,030 (±0,098). 
Conclusão: Apesar de não verificar uma correlação 
direta entre as variáveis, sabe-se que variação da FC e 
de v estão associadas ao aumento ou diminuição da 
intensidade do esforço, o que sugere novas análises 
comparando as curvas em função do tempo. 
Esporte - Basquetebol - Árbitros 
 
 
B0089 
ANALISAR OS CONTRA ATAQUES DE UMA EQUIPE 
DE BASQUETEBOL ATRAVÉS DE  
VIDEOGRAMETRIA, DURANTE A TEMPORADA 
2011/2012 DO NOVO BASQUETE BRASIL 
Guilherme Vinícius Moreira Grandim (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Luciano Allegretti 
Mercadante (Orientador), Faculdade de Ciências 
Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 

Introdução: No basquetebol o principal objetivo é 
pontuar realizando diferentes tipos de ataque, incluindo 
o contra-ataque, definido como um ataque em 
superioridade numérica antes da formação do ataque 
de 5 x 5. Foi proposto um índice de eficiência das 
possíveis formas de ataque, para verificar a influência 
no resultado do jogo. Objetivos e Metodologia: 
Descrever e classificar as formas de contra-ataque e 
verificar sua influência na pontuação da equipe 
vencedora e perdedora. A amostra é composta por 33 
jogos da equipe de Limeira na temporada 2011/2012 do 
Novo Basquete Brasil (NBB). Foram obtidos o número 
de pontos e o número de ataques no jogo todo, nas 
situações de 5x5, nas situações de lance livre e nos 
contra-ataques, por análise do registro em vídeo e 
proposto um índice de eficiência para cada situação. Os 
contra-ataques foram classificados quanto à forma de 
recuperação da bola, a primeira ação, a transição, a 
finalização certa ou errada e o tempo de duração. 
Resultados: Foram terminadas as análises dos 
primeiros 14 jogos, mostrando uma possível relação 
entre o índice de eficiência do contra ataque e os 
pontos totais das equipes vencedoras. Conclusão: A 
classificação das formas de contra-ataque e os índices 
de eficiência propostos são efetivos na representação 
das influências na pontuação geral, sendo interessante 
verificar o comportamento para todos os jogos de uma 
mesma equipe. 
Basquetebol - Contra ataque - Videogrametria 
 
 
B0090 
DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO MODELO DE 
HIPERALGESIA MUSCULAR 
Suzy Krimon (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Maria 
Claudia Gonçalves de O. Fusaro (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
As dores musculares têm alta prevalência na 
população, porém ainda assim seus mecanismos de 
desenvolvimento são pouco conhecidos e os modelos 
de estudo atuais não simulam adequadamente a dor 
muscular de maior impacto sócio-econômico, que é a 
induzida por contração isométrica sustentada. Portanto, 
o objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo de 
hiperalgesia muscular induzido por contração 
isométrica máxima sustentada através da estimulação 
elétrica sobre o ventre do músculo gastrocnêmio de 
ratos. A estimulação foi feita com diferentes 
modulações de corrente e as lesões induzidas foram 
avaliadas pelo teste de elevação de patas. A 
estimulação com frequência de 50Hz, duração de pulso 
de 1ms, voltagem de 3V por 5, 15, 30 ou 60 minutos 
induziu aumento significativo (p<0,05) do tempo de 
elevação de patas durante o período de 48 horas, 
comparado aos ratos naive, indicando hiperalgesia 
muscular. A diminuição da voltagem para 1V diminuiu 
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significativamente (p<0,05) a resposta hiperalgésica. 
Essa hiperalgesia muscular é mediada, pelo menos em 
parte, pelo ATP endógeno via ativação de receptores 
P2X3 e P2X2/3, pois o pré-tratamento com antagonista 
seletivo de receptores P2X3 e P2X2/3 reduziu 
significativamente (p<0,05) a resposta hiperalgésica. 
Estes resultados sugerem que este modelo tem 
potencial para ser um importante modelo de estudo da 
hiperalgesia muscular e que os receptores P2X3 e 
P2X2/3 podem ser promissores alvos para o tratamento 
das dores musculares associadas à contração 
isométrica sustentada. 
Dor muscular - Teste de elevação da pata - Hiperalgesia muscular 
 
 
B0091 
AVALIAÇÃO DA INTERFERÊNCIA DA 
PROPAGANDA DO BISCOITO TRAKINAS NOS 
HÁBITOS ALIMENTARES DE CRIANÇAS DE 6 A 10 
ANOS 
Carolina Neves Freiria (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Marta Fuentes Rojas (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
A excessiva exposição das crianças a mídia televisiva 
as torna alvo do mercado, identificado-a como um 
consumidor de grande potencial, além de fiel ao 
produto. O objetivo deste estudo foi identificar como e 
em que grau a propaganda televisiva interfere e 
influencia a formação dos hábitos alimentares de 
crianças entre 6 e 10 anos de idade, assim como, a 
seus pais na hora da compra dos alimentos. Estudo de 
caráter qualitativo, foi utilizado como instrumento para a 
coleta de dados grupos focais. Observou-se que, as 
crianças de modo geral passam a maior parte do tempo 
frente à televisão, relataram gostar dos comerciais e na 
maioria das vezes pedem a mãe comprar o produto. Foi 
possível perceber no discurso, tanto dos responsáveis 
como das crianças, conhecimento e alguma clareza em 
relação ao que é uma alimentação saudável. As mães 
afirmaram que, mesmo sabendo que existe a influencia 
da televisão nos hábitos alimentares dos filhos, 
acreditam que estes não são influenciados por ela, 
mesmo assim as crianças pedem os produtos e 
alimentos que são oferecidos na televisão. Conclui-se 
que a propaganda influencia de alguma forma nos 
hábitos alimentares e as mães estabelecem 
negociações com as crianças na hora da compra do 
produto, por melhoras no comportamento. Torna-se 
relevante ampliar o debate sobre a influência e 
interferência da propaganda para a saúde mental e 
física das crianças. 
Hábitos alimentares - Propaganda - Avaliação 
 
 
B0092 

O TRABALHO DAS MERENDEIRAS: PERCEPÇÃO E 
SENTIDO 
Débora Oshiro Gonçalves (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Marta Fuentes Rojas (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, 
criado na década de 40 consiste na transferência de 
recursos às escolas públicas, destinados a gastos com 
alimentação dos alunos matriculados. Neste programa 
as merendeiras fazem parte da execução do mesmo. O 
objetivo deste estudo foi identificar a percepção das 
merendeiras sobre seu trabalho, com a finalidade de 
encontrar o sentido vivido, ao mesmo que, verificar o 
seu papel no desenvolvimento de hábitos alimentares 
nas crianças. Estudo de caráter descritivo. Foi aplicado 
um questionário a 68 (23%) merendeiras de um total de 
300 na cidade de Limeira-SP. Encontrou-se que é uma 
classe trabalhadora, exercida na sua totalidade por 
mulheres com pouca instrução, cuja função é 
higienização, preparação e distribuição do alimento aos 
escolares. Em relação a sua função, enfatizaram o 
cuidado com o preparo do alimento, visando sempre o 
bem estar da criança; atribuem à sua função as 
mesmas competências e habilidades de outra profissão 
que exige maior capacitação e manifestaram que a 
maior gratificação com relação ao seu trabalho é 
quando recebem um elogio sobre a comida preparada. 
Apesar de abordar uma área muito importante dentro 
do setor de Alimentação e Nutrição, a merenda escolar 
e principalmente as relações de trabalho das 
merendeiras merecem estudos mais aprofundados. 
Merendeiras - Trabalho - Percepção 
 
 
B0093 
A PERCEPÇÃO DO ADOLESCENTE SOBRE 
OBESIDADE 
Katia de Santana Gomes e Profa. Dra. Marta Fuentes 
Rojas (Orientadora), Faculdade de Ciências Aplicadas 
da Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
A obesidade nos últimos tempos tornou-se um 
problema de saúde publica.  Nela estão envolvidos 
fatores ambientais, genéticos, emocionais e 
psicológicos. Considerada atualmente uma epidemia 
atingindo o 49% da população brasileira, na 
adolescência segundo a POF 2008-2009 um de cada 
cinco adolescentes de 10 a 19 anos, se encontra acima 
do peso. Por ser a adolescência um período de 
identificação e transformação, a obesidade agrega 
preconceito e exclusão social. O objetivo foi identificar o 
conhecimento que o adolescente tem sobre a 
obesidade e sua percepção em relação às pessoas 
obesas, com  a finalidade de identificar fatores que 
possam minimizar atitudes discriminatórias 
direcionadas a este tipo de pessoas. Estudo de caráter 
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descritivo. Como instrumento de coleta de dados foi 
utilizado um questionário e aplicado a 219 adolescentes 
da rede municipal de ensino da cidade de Limeira-SP. 
Nos resultados observou-se que os adolescentes 
entendem a obesidade como um malefício a saúde, 
apesar de muitos não a classificarem como uma 
doença e sim de forma pejorativa relacionando a 
pessoa obesa ou com sobrepeso, à preguiça, falta de 
cuidado, falta de higiene, entre outras. Sendo assim 
conclui-se que há necessidade de uma intervenção nas 
escolas que abordem o tema de maneira simples e 
completa, na tentativa de desmistificar o preconceito 
ampliando o conhecimento sobre o tema, aos 
adolescentes.  
Percepção - Adolescente - Obesidade 
 
 
B0094 
AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE 
EMAGRECIMENTO VEICULADOS PELA INTERNET : 
EFETIVIDADE X MANUTENÇÃO 
Letícia Costa Orçatti da Fonseca (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Marta Fuentes Rojas 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
A intensa valorização do corpo e da magreza, assim 
como a necessidade de adequação ao padrão estético 
vigente na sociedade atual, contribuíram com o 
aumento da procura por serviços de emagrecimento. 
Este estudo teve como objetivo avaliar programas de 
emagrecimento, veiculados pela internet, a fim de 
conhecer a estrutura destes programas e identificar 
elementos associados à manutenção dos resultados. 
Estudo exploratório e descritivo. Foi utilizada como 
instrumento de registro uma ficha que reunia as 
categorias analíticas a serem observadas no site de 
cada programa. Foram localizadas 186 páginas na 
internet e selecionados para análise cinco sites 
correspondentes a programas de emagrecimento 
comercializados no Brasil. Observou-se que a maioria 
dos programas de emagrecimento utilizam como 
estratégias o acompanhamento da evolução do usuário, 
auto monitoramento e oferecem ambiente de apoio. Ao 
mesmo tempo, apresentam planos alimentares com 
foco no déficit calórico e depoimentos de pessoas que 
já utilizaram o programa.  Após a analise de conteúdo 
dos depoimentos encontrou-se que estes reforçam a 
eficiência do programa na promoção do 
emagrecimento, relatam mudanças positivas 
psicológicas e corporais após a participação, confirmam 
a valorização do corpo e do padrão estético. 
Emagrecimento - Internet - Manutenção 
 
 
B0095 
ESTADO NUTRICIONAL, INGESTÃO HÍDRICA, E 
ADEQUAÇÃO DA INGESTÃO ENERGÉTICA 

SEGUNDO EQUAÇÃO PREDITIVA PARA 
ADOLESCENTES COM ANEMIA FALCIFORME  
Ana Carolina dos Santos Nimtz (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Wanélia Vieira Afonso e Profa. Dra. Mayra Mayumi 
Kamiji (Orientadora), Faculdade de Ciências Aplicadas 
da Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
A desnutrição é uma manifestação comum da anemia 
falciforme. Elevações no gasto energético de repouso 
associadas a uma baixa ingestão de energia podem 
resultar em um déficit energético significativo. O 
presente estudo tem como objetivo avaliar o estado 
nutricional de adolescentes com anemia falciforme; 
nossa hipótese é a de que esses adolescentes 
apresentam um déficit de massa corporal livre de 
gordura, além de uma ingestão hídrica, de 
micronutrientes e de energia inferior à quantidade 
recomendada para o grupo específico. Serão avaliados, 
em estudo transversal, jovens entre 12 e 18 anos, de 
ambos os sexos, atendidos no ambulatório de Anemia 
Falciforme do Centro Infantil Boldrini, Campinas, São 
Paulo. Serão realizadas avaliação antropométrica e 
avaliação dietética. O presente projeto foi aprovado 
pelo Comitê e Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade Estadual de 
Campinas em novembro de 2011. No entanto, o projeto 
ainda tramita no CEP do Centro Infantil Boldrini, o que 
causou alteração no cronograma de desenvolvimento 
da pesquisa. Até o momento, foram elaborados os 
instrumentos para a coleta de dados, a qual será 
iniciada logo após a aprovação do projeto pelo CEP. 
Pretende-se, até outubro de 2012, finalizar tanto a 
coleta de dados como a análise dos resultados obtidos. 
Anemia falciforme - Estado nutricional - Adolescente 
 
 
B0096 
ESTADO NUTRICIONAL E AVALIAÇÃO DIETÉTICA 
DE ADOLESCENTES SOBREVIVENTES  AO 
CÂNCER NA INFÂNCIA 
Carolina Cardoso Lana (Bolsista PIBIC/CNPq), Wanélia 
Vieira Afonso e Profa. Dra. Mayra Mayumi Kamiji 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
Efeitos tardios são eventos adversos relacionados à 
terapia que persistem ou se iniciam após o tratamento 
de neoplasia maligna pediátrica. O número de 
pacientes que sobrevivem após o tratamento do câncer 
cresce anualmente, sendo fundamental compreender 
suas necessidades. Pouco se conhece acerca dos 
hábitos nutricionais desses indivíduos, sendo o objetivo 
deste estudo, traçar o perfil nutricional e dietético de 
adolescentes, submetidos a tratamento quando criança, 
atendidos no Centro Infantil Boldrini, Campinas (SP), e 
comparar esses perfis entre o grupo tratado de 
leucemia e de tumores sólidos. A avaliação nutricional 
será realizada por Avaliação Subjetiva Global e 



XX Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP – 24 a 26 de outubro de 2012 

 35

avaliação antropométrica (Índice de Massa Corporal, 
circunferência da cintura, composição corporal). A 
avaliação da ingestão alimentar será por recordatório 
alimentar 24 horas e questionário de frequência 
alimentar. Apesar de o projeto deste estudo haver sido 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp em 
novembro de 2011, somente em maio de 2012 o projeto 
teve sua aprovação pelo CEP da instituição em 
questão. Até o momento, foram avaliados 14 pacientes, 
o que permitiu a padronização dos instrumentos para a 
coleta de dados. Pretende-se, até outubro de 2012, 
finalizar a análise dos resultados obtidos. 
Estado nutricional - Avaliação dietética - Câncer infantil 
 
 
B0097 
ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL 
DELACTENTES PORTADORES DE ANEMIA 
FALCIFORME  
Juliana Praxedes dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Mayra Mayumi Kamiji (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
Anemia falciforme é uma das doenças gênicas mais 
comuns no Brasil. Na ausência de um diagnóstico 
precoce e cuidados específicos, a porcentagem de 
mortalidade de crianças menores de 5 anos com 
anemia falciforme é de  25 a 30%, principalmente nos 
dois primeiros anos de vida. Determinar em que época 
se inicia as alterações no desenvolvimento pôndero-
estatural desse grupo contribuiria para uma intervenção 
nutricional precoce e, consequentemente, adequado 
crescimento e desenvolvimento dessas crianças. O 
presente estudo tem como objetivo avaliar, 
prospectivamente, o estado nutricional e pôndero-
estatural de lactentes com anemia falciforme; identificar 
os períodos em que se iniciam as alterações de peso 
da criança; correlacionar a curva de crescimento com o 
grau de anemia, esplenomegalia, episódios dolorosos; 
e analisar a associação entre ingestão alimentar e 
fatores socioeconômicos da família das crianças 
avaliadas. As crianças serão avaliadas quanto à dieta e 
à antropometria no ambulatório do Programa de 
Anemia Falciforme quinzenalmente. Todas as 
informações serão registradas em formulário de coleta 
de dados, desenvolvido especificamente para este 
estudo. O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências 
Médicas/Unicamp, porém a coleta de dados iniciou 
apenas no mês de junho, após a aprovação pelo CEP 
do Centro Infantil Boldrini. Pretende-se, até outubro de 
2012, finalizar a análise dos resultados obtidos. 
Anemia falciforme - Lactentes - Estado nutricional 
 
 
B0098 

CRIANÇAS COM ANEMIA FALCIFORME: 
DEFICIÊNCIAS DO ESTADO NUTRICIONAL E DA 
INGESTÃO ALIMENTAR E FATORES 
SOCIOECONÔMICOS ASSOCIADOS 
Thaís De Fante (Bolsista PIBIC/CNPq), Marilene de 
Fátima Reis Ribeiro, Wanélia Vieira Afonso e Profa. 
Dra. Mayra Mayumi Kamiji (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
A anemia falciforme é uma doença caracterizada pela 
mutação no gene da hemoglobina β, o que resulta na 
formação de uma hemoglobina anormal. Essa é 
considerada uma das doenças gênicas mais comuns do 
mundo, sendo apontada como questão de saúde 
pública no Brasil. Sintomas incluem episódios de dor, 
infecção, e anemia crônica, muitas vezes associados 
com inadequada ingestão alimentar e hídrica. Essas 
características associadas com elevações transientes 
no gasto energético podem resultar em déficit 
energético clinicamente significativo, além de 
deficiências em nutrientes específicos. O presente 
estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional, a 
ingestão hídrica e alimentar de crianças com anemia 
falciforme, relacionando esses fatores com aspectos 
socioeconômicos. Para isso, foram avaliadas crianças 
de 2 a 12 anos atendidas no Ambulatório de Anemia 
Falciforme do Centro Infantil Boldrini, localizado em 
Campinas/SP, por meio da coleta de dados 
antropométricos, aplicação de métodos de avaliação do 
consumo alimentar e da situação socioeconômica. Em 
decorrência de uma alteração no cronograma 
promovida por trâmites no Comitê de Ética do Centro 
Infantil Boldrini, o projeto encontra-se em fase de 
finalização da coleta de dados, cuja análise e resultado 
serão divulgados em outubro de 2012.  No entanto, 
durante a coleta notou-se a relevância do estudo e a 
necessidade de intervenção nutricional nessas 
crianças. 
Anemia falciforme - Estado nutricional - Ingestão alimentar 
 
 
B0099 
DESENVOLVIMENTO DA IDENTIFICAÇÃO 
AUTOMÁTICA DO TEMPO DE JOGO EM PARTIDAS 
DE BASQUETEBOL BASEADO EM 
PROCESSAMENTO DE IMAGENS 
Lucas Antonio Monezi (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Milton Shoiti Misuta (Orientador), Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
A análise da dinâmica do basquetebol requer o 
desenvolvimento de metodologias eficientes e 
automatizadas de forma a obter o maior número de 
informações pertinentes da modalidade. Assim, obter o 
tempo de jogo cronometrado associado às informações 
de variáveis cinemáticas é importante para estudos de 
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modalidades como o basquete em que o cronômetro 
pode ser interrompido em diversas situações. O 
objetivo deste trabalho visou desenvolver uma 
ferramenta de identificação automática do tempo em 
jogo de basquete baseada em processamento de 
imagens. O resultado do reconhecimento dos números 
que representam o tempo de um jogo apresentou o 
percentual de acerto de 99,98% (35 erros dentre 
146.780 números) e o tempo de processamento foi de 
0,05 segundos por quadro (reconhecimento de 4 
números em cada quadro do total de 36.695 quadros). 
A identificação incorreta ocorreu em situações de 
transição do tempo no placar e a correção foi manual. A 
identificação por processamento de imagens mostrou-
se eficaz considerando o percentual de acerto obtido. 
Biomecânica - Basquetebol - Tempo de jogo 
 
 
B0100 
A OBESIDADE PODE INTERFERIR NO 
DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇAS? 
Marina Siqueira da Rocha Frota (Bolsista 
SAE/UNICAMP), Ana F. R. Kleiner (Co-orientadora) e 
Prof. Dr. Milton Shoiti Misuta (Orientador), Faculdade 
de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
O objetivo deste estudo foi analisar o desenvolvimento 
motor de crianças com diferentes composições 
corporais (obesas, sobrepeso e eutróficas) a partir da 
bateria de testes da Escala de Desenvolvimento Motor 
(EDM). Participaram 99 crianças, sendo: 57 eutróficas 
(8,5±1,16 anos; 1,34±0,08m; 28,7±4,4kg), 24 
sobrepeso (9±1,05 anos; 1,4±0,08m; 38,4±5,74kg), e 
18 obesas (8,5±0,92anos; 1,38±0,06m; 47,0±10,6kg). O 
desenvolvimento motor foi avaliado pela bateria de 
testes da EDM para cada faixa etária, sendo: 
motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, 
esquema corporal, organização espacial. A partir dos 
testes, as crianças eutróficas, sobrepeso e obesas 
apresentaram respectivamente: a) motricidade fina, 
índices acima da IM (72,4%, 70,8% e 88,2%) e abaixo 
da IM (25,9%, 29,2% e 11,8%); b) motricidade global, 
índices acima da IM (75,4%, 56,0% e 57,9%) e abaixo 
da IM (22,8%, 40,0% e 31,6%); c) equilíbrio, índices 
acima da IM (50,9%, 33,3% e 38,9%) e abaixo da IM 
(45,6%, 62,5% e 61,1%); d) esquema corporal, índices 
acima da IM (33,3%, 41,7% e 41,7%) e abaixo da IM 
(66,7%, 58,3% e 33,3%); e) organização espacial, 
índices acima da IM (29,8%, 33,3% e 33,3%) e abaixo 
da IM (70,2%, 62,5% e 66,7%). A amostragem em 
função das composições corporais possibilitou um 
mapeamento sobre o perfil motor das crianças 
avaliadas. Neste contexto, os dados indicam as 
possíveis interferências da obesidade em cada uma 
das habilidades, mas aponta também a necessidade e 
a importância de se dar a devida atenção às crianças 
eutróficas. 

Desenvolvimento motor - Habilidades motoras - Obesidade infantil 
 
 
B0101 
ESTUDOS DOS MECANISMOS MOLECULARES 
ENVOLVIDOS NA REDUÇÃO PONDERAL DE 
ROEDORES TRATADOS COM LIRAGLUTIDE 
Giovanna Tase Ricardo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Patrícia de Oliveira Prada (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
O diabete melito tipo 2 (DM2) está associado à 
instalação de obesidade e resistência à insulina. 
Liraglutide (LIRA) é utilizado para o tratamento desta 
doença. O LIRA exibe efeitos similares ao hormônio 
incretina humano chamado GLP-1. Em paralelo a 
melhora de sensibilidade insulínica periférica, o 
tratamento com LIRA está associado à perda de peso 
por aumento de saciedade. Assim, o objetivo do estudo 
é investigar se o tratamento com LIRA pode influenciar: 
peso corpóreo; ação/sinalização hipotalâmica de leptina 
em animais obesos. Os animais receberam dieta 
padrão ou hiperlipídica, e foram tratados com a droga 
ou com salina. O tratamento com Liraglutide 
intraperitoneal foi feito por 4 dias, sendo que no último 
dia os animais tratados ou não, obesos ou não, 
receberam leptina intraperitoneal. Todos os animais 
tiveram: peso corpóreo medido diariamente; medida de 
ingestão alimentar de 4, 8 e 12h após injeção de 
leptina. Nestes primeiros grupos de animais não foi 
detectada diferença estatística nos diversos parâmetros 
avaliados. Este resultado pode ser decorrente de um 
número pequeno de animais estudados ou pela baixa 
dose inicial de Liraglutide. Portanto, nos próximos 
experimentos serão utilizados mais animais, com uma 
dose maior de Liraglutide. 
Mecanismos moleculares - Redução ponderal - Liraglutide 
 
 
B0102 
ESTUDO DA REGULAÇÃO DA CDK5 (CYCLIN-
DEPENDENT KINASE 5) NA OBESIDADE E SEUS 
EFEITOS NA VIA DE SINALIZAÇÃO DE INSULINA 
EM TECIDO ADIPOSO DE CAMUNDONGOS SWISS 
Letícia da Silva Pires (Bolsista PIBIC/CNPq), Tamires 
Zanotto, Thaís Morioka da Silva, Paula Gabriele F. 
Quaresma, Andressa de Cássia dos Santos, Laís 
Weissmann e Profa. Dra. Patrícia de Oliveira Prada 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
A insulina (INS) age em vários tecidos incluindo tecido 
adiposo (TA). Em estados de obesidade e diabetes tipo 
2 (DM2), ocorre o desenvolvimento de inflamação 
crônica sub-clínica com aumento da liberação de 
citocinas inflamatórias e ativação de serinas quinases, 
as quais aumentam a fosforilação (PO4) do IRS1 e 2 
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em resíduos serina, induzindo resistência à INS (RI). 
Ainda não foi estudado se a ativação da CDK5, uma 
serina quinase da família das ciclinas, pode modular a 
via de sinalização da INS no TA de animais obesos. 
Assim, os objetivos deste estudo são: a) Investigar se a 
CDK5 participa dos mecanismos moleculares de RI na 
obesidade induzida por dieta hiperlipídica (DIO); b) 
Investigar se a inibição da CDK5 reverte à sensibilidade 
à INS tanto no animal inteiro como também no TA de 
animais com DIO. Os ensaios de immunoblotting 
realizados até o momento avaliaram a via de 
sinalização da INS, através das proteínas IR e AKT, e 
determinaram a quantidade e o grau de PO4 da CDK5. 
Os resultados demonstraram que na dieta hiperlipídica 
a PO4 da CDK5 está elevada em TA. O tratamento com 
inibidor de CDK5, roscovitine, por 4 dias (via 
intraperitoneal) não alterou o peso corpóreo ou 
adiposidade dos animais obesos. Entretanto, o 
tratamento com roscovitine aumentou a PO4 do IR e da 
AKT em resposta à INS no TA, sugerindo uma melhora 
da sensibilidade à INS, neste tecido, pelo menos ao 
nível do IR e da AKT. 
CDK5 - Sinalização de insulina - Tecido adiposo 
 
 
B0103 
ESTUDO DA REGULAÇÃO DA CDK5 (CYCLIN-
DEPENDENT KINASE 5) NA OBESIDADE E SEUS 
EFEITOS NA TRANSMISSÃO DO SINAL DE 
INSULINA EM TECIDO HEPÁTICO E MUSCULAR DE 
CAMUNDONGOS SWISS 
Thaís Morioka da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq), Tamires 
Zanotto, Letícia da Silva Pires, Paula Gabriele F. 
Quaresma, Andressa de Cássia dos Santos, Laís 
Weissmann e Profa. Dra. Patrícia de Oliveira Prada 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
A insulina (INS) age em vários tecidos, incluindo tecido 
muscular (TM) e hepático (TH). Em estado de 
obesidade ocorre resistência à INS (RI) associada à 
inflamação crônica sub-clínica com aumento da 
liberação de citocinas e ativação de serinas quinases. 
Neste estudo iremos investigar a participação da CDK5, 
uma quinase da família das ciclinas, na modulação da 
via de sinalização de INS em TM e TH de animais 
obesos. Assim, os objetivos do presente estudo são: a) 
Investigar se a CDK5 participa dos mecanismos 
moleculares de RI no TH e TM na obesidade induzida 
por dieta (DIO); b) Investigar se a inibição da CDK5 
reverte à sensibilidade à INS tanto no animal inteiro 
como também em TH e TM de animais DIO. Os ensaios 
de immunoblotting realizados até o momento avaliaram 
a via de sinalização da INS, através das proteínas IR 
(receptor de insulina) e AKT, e determinaram a 
quantidade e o grau de PO4 da CDK5. Os resultados 
demonstram aumento da PO4 da CDK5 em TM e TH 
de animais obesos. O tratamento com inibidor de 

CDK5, roscovitine, por 4 dias (via intraperitoneal) não 
alterou o peso e nem a adiposidade dos animais DIO. 
Entretanto, aumentou a PO4 do IR e AKT em resposta 
à INS tanto no TM quanto no TH de animais obesos. 
Este resultado sugere que a serina quinase CDK5 pode 
ter um papel na indução de RI em TM e TH de animais 
obesos, sendo um possível alvo terapêutico de drogas 
que tratam RI. 
Proteína CDK5 - Sinalização de insulina - Tecido hepático e muscular 
 
 
B0104 
 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE IN 
VITRO DE EXTRATO AQUOSO E ETANÓLICO DA 
POLPA DE PITANGA 
Caroline Balieiro Gomes (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Rosangela Maria Neves Bezerra 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
É crescente o interesse por antioxidantes naturais 
devido à sua baixa toxicidade em relação aos produtos 
sintéticos. Pesquisas recentes mostraram valores 
elevados de atividade antioxidante para diferentes 
frutas tropicais. A pitanga (Eugenia uniflora) apresenta 
um potencial antioxidante comparado a outros frutos 
consagrados na literatura. Este projeto tem o objetivo 
de avaliar a atividade antioxidante do extrato aquoso e 
etanólico da polpa de pitanga em três estádios de 
maturação, utilizando técnicas de determinação de 
Fenólicos Totais, atividade de sequestro do radical 
DPPH e capacidade de redução do ferro pelo FRAP. 
Os resultados obtidos demonstram que os estádios de 
maturação apresentam teores de fenólicos totais na 
ordem crescente dos menos maduros, mais maduros e 
maduros, tendo o extrato etanólico valores 50% maior 
que os observados nos extratos aquosos. Quando 
avaliado o potencial antioxidante é possível verificar 
que os frutos maduros e +maduros apresentam maior 
potencial de sequestro do radical DPPH nos dois 
extratos, enquanto que a capacidade de redução de Fe 
foi maior nos frutos nos estádios extremos de 
maturação, sendo o solvente etanol mais eficiente na 
extração de compostos antioxidantes em todos os 
estádios de maturação. 
Atividade antioxidante - Pitanga - Nutrição 
 
 
B0105 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE IN 
VITRO DE EXTRATO AQUOSO E ETANÓLICO DE 
TALO DE BETERRABA 
Gabriela Bertoldi Peres (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Rosangela Maria Neves Bezerra (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
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O aumento da população mundial e da expectativa de 
vida fez crescer o interesse por hábitos alimentares 
mais saudáveis. O consumo de alimentos consagrados 
benéficos à saúde leva a busca da utilização integral 
das partes comestíveis das plantas, como: talos, folhas, 
cascas e sementes, que concentram grande quantidade 
de compostos bioativos. Este estudo tem como objetivo 
avaliar a atividade antioxidante do talo de beterraba 
obtidas de 3 hortas do município de Piracicaba. Para o 
preparo dos extratos foi utilizado dois solventes: água e 
etanol, e avaliado a quantificação de compostos 
fenólicos totais (método espectrofotométrico de Folin-
Ciocalteau), atividade sequestrante do radical livre 
DPPH e o poder antioxidante de redução do ferro 
(Ferric Reducing Antioxidant Power). Os resultados 
obtidos demonstraram que o extrato etanólico foi mais 
eficiente na extração de compostos fenólicos 
(14,340,5 x 6,310,6 mg Eq AG/g amostra liofilizada) e 
apresenta uma capacidade de redução de ferro  
(279,68,5 x 106,58,2 mol de sulfato ferroso/g) maior 
que o extrato aquoso. Em relação ao sequestro de 
radicais DPPH o extrato aquoso mostrou maior 
potencial comparado a extrato etanólico (29,51,4 x 
50,21,7). Estes resultados demonstram que existe 
uma riqueza de compostos com potencial antioxidante 
que devem ser introduzidos em partes comumente 
desprezadas. 
Atividade antioxidante - Talo de beterraba - Peroxidação lipídica 
 
 
B0106 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE IN 
VITRO DE EXTRATO AQUOSO E ETANÓLICO DA 
FOLHA DE BETERRABA 
Jaqueline Contrera Avila (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Rosangela Maria Neves Bezerra 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
Nos últimos anos, vem crescendo o interesse da 
indústria alimentícia, bem como da população pelo uso 
de alternativas naturais de fontes de composto com 
potencial antioxidante. Uma gama de estudos vem 
demonstrando que partes normalmente descartadas na 
agroindústria ou no uso doméstico podem apresentar 
uma riqueza de compostos bioativos. Este estudo tem 
como objetivo avaliar o potencial antioxidante da folha 
de beterraba, parte do vegetal normalmente descartada 
na comercialização e no uso doméstico. Para avaliar as 
melhores condições de extração foram utilizados dois 
solventes: água e etanol. Para avaliar o melhor solvente 
de extração de compostos antioxidantes, foi 
determinado o conteúdo de Fenólicos Totais e a 
capacidade antioxidante pelos métodos de FRAP e 
DPPH. Os resultados obtidos demonstraram que os 
valores de fenólicos totais nos dois extratos não diferem 
significativamente. Ao analisar o potencial antioxidante 
verificou-se que o extrato etanólico apresentou valores 

próximos ao extrato aquoso no sequestro do radical 
DPPH. Entretanto, quando avaliado em relação ao 
poder de redução do Fe mostrou ser 87% superior ao 
extrato aquoso. Esses resultados mostraram que o uso 
de extratos de folhas de beterraba contém elevado 
conteúdo de compostos com potencial antioxidante, 
demonstrando que um destino mais nobre pode ser 
dado as esses resíduos agroindústriais.  
Atividade antioxidante - Folha de beterraba - Nutrição 
 
 
B0107 
AVALIAR O POTENCIAL ANTIOXIDANTE  
Juliana Siqueira Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Rosangela Maria Neves Bezerra (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
Estudos desenvolvidos em outros países relatam uma 
gama de propriedades para diferentes partes da romã. 
Este fruto originário da Ásia ocidental é cultivado de 
forma doméstica no Brasil, com poucos produtores 
rurais dedicados ao cultivo comercial. Este projeto tem 
como objetivo avaliar o potencial antioxidante na casca, 
polpa e semente de frutos de Romã cultivados sem 
tratos culturais. Foram utilizados dois solventes: água e 
etanol para obtenção dos extratos que foram avaliados 
quanto ao teor de compostos fenólicos totais, e o 
potencial antioxidante através dos métodos de DPPH, 
FRAP e ABTS. Os resultados obtidos mostraram que o 
extrato aquoso apresentou maiores valores de fenólicos 
totais e capacidade de sequestro de DPPH para casca 
de Romã, enquanto que para semente e polpa os 
maiores valores foram observados no extrato etanólico. 
Entretanto, quando avaliado o potencial de redução de 
ferro e sequestro do radical ABTS, o extrato etanólico 
foi o que apresentou maior potencial antioxidante. Das 
partes da romã estudada, a casca apresentou valores 
significativamente maiores em todos os parâmetros 
avaliados, seguido da polpa e por último as sementes. 
Este estudo demonstra que mesmo frutos cultivados 
sem fins comerciais podem ser uma fonte importante de 
compostos biativos com potencial antioxidante. 
Atividade antioxidante - Romã - FRAP 
 

Faculdade de Ciências Médicas 

 
B0108 
PRÁTICAS ALIMENTARES E LINGUAGEM: UM 
ESTUDO SOBRE A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS 
COM QUEIXAS DE ATRASOS NA AQUISIÇÃO DA 
LINGUAGEM 
Fernanda Favaro Zarelli (Bolsista PIBIC/CNPq - AF) e 
Profa. Dra. Adriana Lia Friszman de Laplane 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
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Este estudo buscou levantar os hábitos alimentares das 
crianças com atraso na aquisição da linguagem que 
frequentam o Grupo de Avaliação e Prevenção de 
Alterações de Linguagem (Gapal). O objetivo foi 
investigar as possíveis relações entre as percepções 
dos familiares/cuidadores em relação ao 
desenvolvimento infantil, à oferta de alimentos, o 
desenvolvimento e à aquisição da linguagem. Foi 
realizado um levantamento bibliográfico sobre a 
alimentação ao longo do desenvolvimento infantil. Além 
disso, foram estudadas as influências das condições 
sócio-econômicas e culturais e da afetividade na 
alimentação. A pesquisa envolveu a realização de 
entrevistas semi-estruturadas com (15 até o momento) 
mães/cuidadores de crianças que frequentam o Gapal, 
através das quais foram mapeadas as práticas e os 
contextos de alimentação, assim como os hábitos 
alimentares das crianças. Considerando-se o fato de 
que a população estudada frequenta o GAPAL (Grupo 
de Avaliação e Prevenção de Alterações de linguagem) 
devido à queixa de atraso na aquisição da linguagem, 
pode-se suspeitar de uma relação entre hábitos 
alimentares que privilegiam práticas como o uso da 
mamadeira e de alimentação líquida ou pastosa, 
característica da primeira infância, como fator que 
interfere no desenvolvimento da fala da criança. 
Linguagem - Alimentação - Desenvolvimento infantil 
 
 
B0109 
CAUSAS DE PNEUMONIAS RECORRENTES EM 
CRIANÇAS ATENDIDAS EM AMBULATÓRIO DE 
PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA NUM SERVIÇO 
TERCIÁRIO 
Larissa Vanuchi Rodrigues (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Adyléia Aparecida Dalbo Contrera Toro 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
Pneumonias de repetição são aquelas que apresentam 
ao menos dois episódios em um ano ou mais de três 
episódios durante a vida. As etiologias mais frequentes 
são a aspiração e a asma. Apesar da grande 
importância social e econômica que esse cenário 
apresenta, existem poucos trabalhos na literatura sobre 
as etiologias que predispõem a pneumonia de 
repetição. Objetivo: identificar as causas que levaram 
ao quadro de pneumonia de repetição no Ambulatório 
de Pneumologia Pediátrica do Hospital de Clínicas da 
UNICAMP, Campinas – Brasil, no período de 2005 a 
2010. Sujeitos e métodos: foram selecionados todos 
os prontuários de pacientes do Ambulatório supracitado 
que apresentaram pneumonia recorrente, que se 
encaixaram nos critérios adotados como pneumonia de 
repetição. Foram analisadas informações 
sóciodemográficas, clínicas, laboratoriais e de imagem 
para identificar suas causas. Resultados: os 521 

prontuários revisados, 290 apresentaram os critérios de 
inclusão.  A idade média de início de sibilância foi 13,6 
meses e a mediana 3 meses; a idade média da primeira 
pneumonia foi 17,5 meses e a mediana 5 meses. Em 
56,5% dos pacientes, a primeira pneumonia ocorreu até 
12 meses de idade. A asma foi etiologia encontrada em 
65,1% e a doença do refluxo gastroesofágico em 23,8% 
dos pacientes. 
Criança - Pneumonia - Asma 
 
 
B0110 
PREVALÊNCIA DA ESPONDILOSE CERVICAL EM 
PARAPLÉGICOS E ASSOCIAÇÃO COM A 
OSTEOPENIA E OSTEOPOROSE 
Bruno Pereira Galvão (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Alberto Cliquet Junior (Orientador), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O presente estudo tem como objetivo avaliar a 
prevalência de espondilose cervical em pacientes 
paraplégicos e avaliar sua associação com a presença 
de osteopenia ou osteoporose nos mesmos, a fim de se 
conseguir aplicar diagnóstico e tratamento adequados, 
prevenindo maiores complicações funcionais a esses 
pacientes (radiculopatia e mielopatia). Foram avaliados 
14 pacientes do Laboratório do Aparelho Locomotor e 
Reabilitação do Lesado Medular do DOT 
(Departamento de Ortopedia e Traumatologia) do 
HC/UNICAMP. Os pacientes foram separados por 
variáveis (faixa etária, altura, sexo, nível de lesão e 
tempo pós-trauma) e submetidos a radiografias em 
perfil de coluna cervical (posições neutra, flexão e 
extensão) para investigar a presença de espondilose 
cervical, evidenciada por estenose de canal medular 
medida pelo índice de Torg, sendo as razões abaixo e 
igual 0,8 correspondentes a estenose importante, e 
acima de 0,8 até 1,2 correspondentes a estenose 
relativa. Para realizar as medidas para calcular esse 
índice foi usado o programa Surgimap Spine, V 
1.2.1.48. Para avaliar a osteoporose e osteopenia estão 
sendo realizadas densitometrias ósseas dos pacientes 
que compõem o estudo. Resultados parciais 
evidenciam alterações significativas, com possível 
estenose na maioria dos pacientes. 
Espondilose cervical - Osteoporose pós-traumática - Paraplegia 
 
 
B0111 
O USO DA CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA AVALIAÇÃO 
DE MATURAÇÃO DA OSSIFICAÇÃO 
HETEROTÓPICA EM PARA/TETRAPLÉGICOS 
Bruno Rodrigues Lebani (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Celso Dario Ramos (Co-orientador) e Prof. Dr. Alberto 
Cliquet Junior (Orientador), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
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A ossificação heterotópica (OH) é um processo de 
ossificação lamelar dos tecidos moles, não neoplásico, 
onde em condições fisiológicas, não deveria haver 
osso.  A incidência de OH nos pacientes com lesão 
raquimedular vai de 10 – 53%, sendo o quadril o local 
de maior desenvolvimento de OH. Para diagnóstico, 
são usados o Raio-X e a Cintilografia óssea (CO). 
Objetivo: Avaliar o grau de maturação e metabolismo 
da OH neurogênica por meio do SPECT-CT, 
caracterizando a lesão. Métodos: O seguinte estudo 
analisou os resultados dos SPECT-CT de 5 
paraplégicos e 5 tetraplégicos com lesão medular em 
nível ≥ T7 e diagnóstico de OH pelo RX acompanhados 
no Laboratório de Biomecânica e Reabilitação do 
Aparelho Locomotor do HC UNICAMP. Resultados: Há 
sinais de hipercaptação em tecido ósseo no SPECT em 
áreas neoformadas ou em remodelamento, não 
visualizados ao RX em aproximadamente 50% dos 
pacientes, sendo marcador prognóstico ruim caso 
esses pacientes sejam submetidos à abordagem 
cirúrgica da OH. Pelo estudo orientamos a realização 
prévia do SPECT caso seja indicada abordagem 
cirúrgica da OH, uma vez que a recidiva de lesão se 
mostra importante caso o paciente seja submetido ao 
procedimento nessas condições, isto é, com 
metabolismo ósseo intenso local. Quanto aos 
resultados envolvendo TVP e OH, parece que 
pacientes que desenvolveram ou desenvolvem TVP 
tem metabolismo ósseo intenso, sugerindo componente 
inflamatório concomitante ao efeito de massa na 
fisiopatologia da TVP no lesado medular. 
Ossificação heterotópicas - Lesados medulares - Cintilografia óssea 
 
 
B0112 
O CONHECIMENTO DAS MULHERES SOBRE OS 
EXAMES DE DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER 
DE MAMA 
Ana Paula Caodaglio Correa da Silva (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Ana Regina Borges Silva 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
Para compreender o significado dos exames de 
detecção precoce do Câncer de Mama nas mulheres 
matriculadas e freqüentadoras de uma Unidade Básica 
de Saúde de um município do interior do Estado de São 
Paulo, que tenham entre 35 a 70anos, utilizamos o 
método de estudo de caso qualitativo e realizaremos 
entrevistas com roteiro de questões semi-estruturadas. 
A análise de conteúdo das entrevistas possibilitará a 
organização dos dados em categorias, que serão 
analisados para descrever a experiência das mulheres, 
norteados pelas recomendações do Documento de 
Consenso para o Controle do Câncer de Mama. Os 
resultados preliminares estão sendo apresentados de 
forma descritiva. 
Saúde da mulher - Câncer de mama - Enfermagem 

 
 
B0113 
O ATENDIMENTO À MULHER QUE VIVENCIA O 
CLIMATÉRIO: O OLHAR DA ENFERMEIRA 
Bruna Valentina Zuchatti (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Ana Regina Borges Silva (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Trata-se de um estudo descritivo exploratório utilizando 
o método de estudo de caso qualitativo. O objetivo 
deste estudo foi conhecer o tipo de atendimento que 
está disponível à mulher que vivencia a fase do 
climatério e menopausa em uma das Unidades Básica 
de Saúde de um  município do interior paulista. Os 
sujeitos da pesquisa serão as enfermeiras que atuam 
no Programa de Saúde da Mulher, onde são 
desenvolvidas as atividades da disciplina EN465_ 
Assistência de Enfermagem na Saúde da Mulher. Os 
dados coletados serão analisados pela técnica de 
Análise de Conteúdo e apresentados sob a forma de 
categorias. 
Saúde da mulher - Climatério - Menopausa 
 
 
B0114 
O SIGNIFICADO DE CUIDADOS PALIATIVOS PARA 
AS ENFERMEIRAS QUE CUIDAM DE MULHERES 
COM CÂNCER GINECOLÓGICO E MAMÁRIO 
Karina Cardoso de Lima Santos (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Profa. Dra. Ana Regina Borges Silva (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com 
abordagem qualitativa fenomenológica que visou 
compreender o significado de cuidados paliativos para 
as enfermeiras que cuidam de mulheres com câncer 
genital e mamário. Os dados foram coletados, por meio 
de entrevistas semi-estruturadas, junto a enfermeiras 
que trabalham nas Unidades de Internação do serviço 
de Oncologia de um Hospital Escola no interior do 
Estado de São Paulo. Após transcrição das falas, os 
dados foram analisados segundo a metodologia de 
análise de conteúdo. Os resultados desvelaram as 
seguintes categorias: O significado do cuidado no 
processo de Cuidar; As questões limitantes do 
processo de Cuidar; A necessidade de capacitação 
da Equipe de Enfermagem para atuar em Cuidados 
Paliativos. O estudo evidenciou que não existe 
consenso entre as enfermeiras sobre o significado de 
Cuidados Paliativos; as mesmas necessitam de 
atualização e aprimoramento na área, para que possam 
desempenhar com qualidade o cuidado de 
enfermagem, este considerado fundamental na 
assistência a estas mulheres e suas famílias de acordo 
com o que vem sendo preconizado pelos órgãos que 
direcionam a organização do atendimento em Cuidados 
Paliativos em nível nacional e mundial. 
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Saúde da mulher - Enfermagem oncológica - Cuidados paliativos 
 
 
B0115 
DERIVAÇÃO PARA DOENÇA OCLUSIVA INFRA-
POPLÍTEA – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
CLÍNICOS E TAXA DE PERVIEDADE 
Mauro Daniel Spina Donadio (Bolsista SAE/UNICAMP) 
e Profa. Dra. Ana Terezinha Guillaumon (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O aumento da longevidade e a alta prevalência dos 
fatores de risco para doença arterial oclusiva (DAO) 
crônica elevam a incidência da doença vascular 
periférica. Ela compromete o status funcional e a 
qualidade de vida do paciente podendo resultar em 
amputação, além de estar associada a uma morbi-
mortalidade cardiovascular aumentada. Embora a 
intervenção endovascular no tratamento de isquemia de 
membros inferiores tenha se tornado uma importante 
opção de tratamento na atualidade, em pacientes com 
dor de repouso, úlcera isquêmica ou gangrena a 
revascularização cirúrgica aberta deve ser considerada. 
Através da avaliação restrospectiva de todas as 
revascularizações distais realizadas entre 2006 e 2010 
no HC-UNICAMP, pudemos verificar que o uso do 
enxerto distal autólogo de safena invertida, in situ ou ex 
vivo é um tratamento eficaz para a DAO com boas 
taxas de patência, salvamento do membro e 
mortalidade em pacientes com doença oclusiva infra-
poplítea. A revascularização deve ser sempre 
considerada antes de realizar uma amputação se o 
paciente tem condições clínicas para cirurgia. 
Revascularização - Enxerto - Distal 
 
 
B0116 
CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA DE PACIENTES 
ACIMA DE 60 ANOS INFECTADOS POR HIV EM 
SEGMENTO AMBULATORIAL 
Lucas Alberto Bastianelli (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. André Fattori (Orientador), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Indivíduos com mais de 60 anos têm características 
particulares em relação à infecção por HIV. Por isso, é 
relevante conhecer como o HIV afeta esse grupo, como 
a doença coexiste com doenças próprias do 
envelhecimento e se essa coexistência pode interferir 
nas questões clínicas geriátricas como polifarmácia e 
alterações endócrino-metabólicas. O estudo 
retrospectivo analisou prontuários de 50  pacientes 
diagnosticados como HIV positivos estando ou não em 
estado de doença de pacientes do Hospital de Clínicas 
da Universidade Estadual de Campinas e teve como 
objetivos caracterizar os portadores de HIV/AIDS em 
uma população com mais de 60 anos em seus 
aspectos clínicos gerais e na evolução específica da 

infecção viral. Até o presente momento os estudos 
demonstram que o aumento médio de CD4 nos 6 
meses iniciais de doença foi de 68.3%, já a queda da 
carga viral média nos 6 primeiros meses atingiu valor 
próximo de 100%. A manifestação inicial mais comum 
foi a monilíase, com repetição de 15%. Dos prontuários 
analisados 76.8% já apresentaram até o momento 
alguma doença definidora de AIDS sendo que esta foi 
manifestação inicial em 56.5%.As doenças crônicas 
mais prevalentes foram: dislipidemia 64%,HAS 40% e 
DM 25% sendo que 50% apresentam 3 ou mais 
doenças crônicas concomitantes com o HIV. 
HIV - Idosos - Aids 
 
 
B0117 
INVESTIGAÇÃO DO PERFIL DOS PACIENTES 
ENCAMINHADOS A UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA 
EM DISTÚRBIOS DA DIFERENCIAÇÃO DO SEXO E 
RESPECTIVOS DIAGNÓSTICOS: O QUE MUDOU 
NAS ÚLTIMAS DUAS DÉCADAS? 
Felipe Franco da Graça (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP), Antonia Paula Marques-de-Faria, Gil Guerra-
Junior e Profa. Dra. Andréa Trevas Maciel-Guerra 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
O conhecimento sobre diagnóstico, prognóstico e 
terapêutica dos distúrbios da diferenciação do sexo 
(DDS) teve grandes avanços, porém a identificação e 
investigação precoce desses casos é ainda 
fundamental. Objetivo: comparar o período inicial de 
atuação do Grupo Interdisciplinar de Estudos de DDS 
da Unicamp com o momento atual quanto ao perfil dos 
pacientes encaminhados e à distribuição e precisão dos 
diagnósticos. Metodologia: Foram coletados dados 
dos prontuários sobre características clínicas, 
ferramentas de avaliação e diagnósticos dos primeiros 
50 casos de ambiguidade genital (AG) atendidos (a 
partir de 1988) e dos últimos 50 (até 2011). Os dois 
grupos foram comparados por meio dos testes do c2 e 
de Mann-Whitney. Resultados e Conclusões: Não 
houve redução da idade de encaminhamento dos 
pacientes nem aumento de casos sem registro civil, e 
houve aumento na frequência de casos com AG mais 
evidente, indicando que ainda há falhas no 
reconhecimento da AG pelos profissionais de saúde. 
Por outro lado, houve aumento do uso do cariótipo e de 
exames hormonais na investigação, e exames 
moleculares passaram a fazer parte da rotina. Com isso 
houve diminuição significativa de casos idiopáticos, 
tornando mais adequadas a definição do sexo de 
criação e a instituição de medidas terapêuticas. 
DDS - Disgenesia gonadal - Diagnóstico 
 
 
B0118 
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DETERMINAÇÃO DA FREQUÊNCIA DAS DIVERSAS 
ETIOLOGIAS DOS DISTÚRBIOS DA 
DIFERENCIAÇÃO DO SEXO EM SERVIÇO 
UNIVERSITÁRIO DE REFERÊNCIA 
Stela Carpini (Bolsista PIBIC/CNPq), Gil Guerra Júnior, 
Antonia Paula Marques de Faria e Profa. Dra. Andréa 
Trevas Maciel-Guerra (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Os distúrbios da diferenciação sexual (DDS) têm graves 
implicações médicas, psicológicas e sociais, sendo 
fundamental o diagnóstico precoce. O objetivo deste 
trabalho foi analisar a casuística do Grupo 
Interdisciplinar de Estudos da Determinação e 
Diferenciação do Sexo (2000-2010), obtendo a idade ao 
diagnóstico, sexo social (na primeira consulta e o 
definitivo), cariótipo e diagnóstico final. Dos 566 
pacientes, a maioria era adolescente, pelo grande 
número de suspeitas de síndrome de Turner (ST). 
Tiveram diagnóstico definitivo de DDS 281 casos 
(49,6%), sendo 53,7% distúrbios da diferenciação 
gonadal (DDG) (principalmente ST), 34,2% DDS 46,XY 
e 12,1% DDS 46,XX sem DDG. Entre os DDS com 
ambiguidade genital (AG) (n=167), 70,7% já tinham 
registro civil e 32,9% chegaram após os 2 anos de 
idade; entre os registrados previamente predominou o 
sexo masculino, enquanto que entre aqueles que 
chegaram sem registro civil o sexo definitivo não diferiu 
da razão 1M:1F. Foi, portanto, elevada a frequência de 
encaminhamentos tardios e de condução inadequada 
dos casos de AG ao nascimento. DDS 46,XY (57,5%) 
foi o grupo mais frequente de AG e a hiperplasia 
adrenal congênita o diagnóstico isolado mais frequente, 
seguida da disgenesia gonadal mista. Essa distribuição 
etiológica deve ser levada em conta no ensino dos DDS 
e na prática clínica. 
Ambiguidade genital - Cromossomos sexuais - Hipogonadismo 
 
 
B0119 
ANÁLISE DA ABORDAGEM DOS DISTÚRBIOS DA 
DIFERENCIAÇÃO DO SEXO NA MÍDIA IMPRESSA 
Vanessa Brito Campoy Rocha (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Andréa Trevas Maciel-Guerra (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Os distúrbios da diferenciação do sexo (DDS) são 
afecções congênitas que se manifestam por 
ambiguidade genital e(ou) hipogonadismo. Embora 
saúde seja tema frequente na mídia, as famílias 
mostram desconhecimento ou conhecimentos errôneos 
sobre essas condições, podendo culminar na não-
aceitação e marginalização social dos indivíduos. O 
objetivo deste trabalho foi analisar as publicações sobre 
o tema ao alcance do público, nas quais podem estar 
pautadas concepções distorcidas e superficiais. Foram 
buscados textos sobre DDS na mídia impressa (Veja, 
Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo) (1990-

2010) utilizando palavras-chave: 
hermafroditismo/hermafrodita, ambigüidade 
genital/genitália ambígua e intersexo. Nesse período 
foram publicados apenas 68 textos, a maioria (39) de 
cunho opinativo, indicando que muitos palpites e 
julgamentos são publicados, mas pouca informação 
chega de fato até o público. Muitos (36) abordavam 
“hermafroditas” de forma erótica, como seres 
pervertidos ou objetos de perversão; 27 como 
aberrações, indivíduos socialmente não categorizáveis, 
que inspiram curiosidade e preconceito; somente 5 
traziam informações científicas para o esclarecimento 
etiológico desta condição, mas limitavam-se a 
mencionar alterações genéticas e anatômicas, sem 
sequer tanger a esfera psicológica e social destes 
indivíduos.  
Meios de comunicação de massa - Ambiguidade genital - Intersexo 
 
 
B0120 
VOLUMETRIA MANUAL DO CEREBELO E TÁLAMO 
NA DISTONIA CRÂNIO-CERVICAL PRIMÁRIA 
Maria Cristina Arci Santos (Bolsista FAPESP), Camila 
C. Piccinin, Luiza G. Piovesana, Lidiane S. Campos, 
Augusto C. Amato Filho, Clarissa L. Yasuda, 
Marcondes Cavalcante França Jr., Íscia Lopes-Cendes, 
Fernando Cendes e Profa. Dra. Anelyssa Cysne Frota 
D'Abreu (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas 
- FCM, UNICAMP 
 
A distonia craniocervical (DCC) é geralmente atribuída 
a anormalidades no circuito corticostriato-palido-
talamocortical. Estudos recentes de neuroimagem, que 
encontraram aumento bilateral do volume de substância 
cinzenta do flóculo, mostraram também envolvimento 
das vias cerebelares na fisiopatologia da doença.  
Através da volumetria manual do tálamo e cerebelo, 
buscamos por alterações morfológicas em pacientes 
com DCC. Após avaliação clínica completa dos 
pacientes, imagens volumétricas do aparelho de RM 3T 
foram adquiridas de 29 pacientes (todos apresentaram 
DYT1 negativo) e 26 controles. O software Display foi 
utilizado para realizar a segmentação. Calculou-se o 
volume intracraniano total usando o SPM 8, após 
conversão para ANALYSE e determinação da 
comissura anterior. O Systat 9 foi utilizado para 
executar o t-teste com correção de Bonferroni para 
comparações múltiplas. A média de idade para os 
controles foi de 59 ± 14 e para os pacientes 61 ± 12,85 
anos; duração da doença foi 10,4 ± 6,3 anos, tempo de 
toxina botulínica 5,92 ± 5,40 anos e MFS 5,48 ± 3. 
Volume de cada estrutura foi (controles e pacientes, 
respectivamente): tálamo direito  (5315.24±526.18 
versus 5404.12±448.09; p=0.506); tálamo esquerdo 
(5293.08±464.51 versus 5369.79±515.5; p=0.564) e 
cerebelo (112366.99±12194.22 versus 
114838.01±11063.62; p=0.437). Não foi observada 
atrofia significativa. Há duas explicações possíveis: a 
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amostra era reduzida ou as alterações podem ser 
microestruturais, ao invés de macroestruturais.  
Distonia - Volumetria manual - Vias cerebelares 
 
 
B0121 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CRENÇA DE PAIS 
COM FILHOS SURDOS 
Camila de Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Angélica Bronzatto de Paiva e Silva (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O desenvolvimento social é um termo amplo que 
envolve aquisições de conhecimentos, formação de 
vínculos e conformação social da conduta. Em grande 
parte, as interações sociais ocorrem pela via oral, ou 
seja, pela linguagem falada, o que não acontece com 
as crianças que possuem um déficit auditivo, que na 
maioria das vezes irão se comunicar por meio de outra 
via (visual/gestual) visto que possuem dificuldade em 
se apropriar da palavra falada. Com isso, o presente 
estudo teve como objetivo analisar a crença dos pais 
quanto aos fatores que influenciam no desenvolvimento 
social do filho surdo. Para isso, foram realizadas 
entrevistas semi-estruturadas com oito pais que têm 
seus filhos surdos freqüentando um dos programas de 
atendimento do CEPRE. O critério de inclusão foram 
pais (mãe/ pai/ cuidador) de crianças surdas com idade 
entre 6 a 10 anos e não se levou em consideração a 
etiologia da surdez, o tempo que freqüentava o CEPRE 
e o grau de surdez. O estudo caracterizou-se como 
uma pesquisa qualitativa e foi aprovado pelo Comitê de 
Ética da FCM/ UNICAMP. Para a análise dos dados foi 
utilizada a técnica de análise de conteúdo. Na 
discussão dos dados parciais, foi verificado que todas 
as crianças estudadas se comunicam por meio da 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), estão 
freqüentando escola regular e na crença dos pais o uso 
da LIBRAS, bem como os atendimentos no CEPRE e o 
convívio com outras crianças no ambiente familiar e 
escolar são fatores que estão contribuindo para que os 
filhos surdos tenham um desenvolvimento social 
análogo ao das crianças ouvintes. 
Desenvolvimento social - Pais de surdos - Criança surda 
 
 
B0122 
CONCEPÇÃO DE SURDEZ NA PERSPECTIVA DE 
MÃES DE CRIANÇAS SURDAS 
Gabriela de Paula Teixeira (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Maria Cecília Marconi Pinheiro Lima e Profa. Dra. 
Angélica Bronzatto de Paiva e Silva (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A escolha dos pais de crianças surdas por uma 
abordagem educacional (Oralismo, Comunicação Total 
ou Bilinguismo) está relacionada à concepção de 
surdez que apresentam. Buscou-se, assim, analisar a 

concepção de surdez de mães ouvintes de crianças 
surdas; conhecer as informações que receberam sobre 
as abordagens educacionais de surdos; os motivos de 
escolha de uma abordagem e a forma de comunicação 
que privilegiam na interação com seus filhos surdos. O 
estudo é qualitativo e foi aprovado pelo Comitê de Ética 
da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
Estadual de Campinas. A coleta de dados foi realizada 
por meio de entrevista semiestruturada e interrompida 
frente à saturação dos mesmos. Foram entrevistadas 
sete mães, que assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, e a análise dos dados foi realizada 
através da técnica de análise de conteúdo. Os dados 
revelaram que nenhuma participante recebeu 
informações sobre a surdez e as possibilidades de 
(re)habitlitação após o diagnóstico de seu filho; a 
maioria não escolheu a instituição que o filho 
frequentaria e, inicialmente, não apresentava uma 
concepção de surdez. Apenas uma das mães tem uma 
concepção de surdez que se aproxima da visão sócio-
antropológica e a maioria considera a surdez uma 
deficiência. A forma de comunicação entre mães e 
filhos variou de acordo com o grau de surdez. É 
importante, assim, que as famílias recebam 
informações sobre a surdez logo após o diagnóstico, já 
que estas podem influenciar na sua concepção. 
Concepção de surdez - Pais de surdos - Educação de surdos 
 
 
B0123 
SÍNDROME DE MAYER-ROKITANSKY-KÜSTER-
HAUSER (MRKH): CARACTERIZAÇÃO DA 
CASUÍSTICA DO GRUPO INTERDISCIPLINAR DE 
ESTUDOS DA DETERMINAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO 
DO SEXO (GIEDDS) 
Gabriel Telles de Figueiredo (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Antonia Paula Marques de Faria 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
A síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser 
(MRKH) é definida por ausência ou hipoplasia grave de 
útero e porção proximal da vagina, incide em 1:4500 
recém-nascidas e pode ser classificada em forma 
isolada (tipo I) ou concomitante a anomalias renais, 
esqueléticas, cardiovasculares e outras (tipo II ou 
associação MURCS: Mullerian duct aplasia, Unilateral 
Renal agenesis, and Cervicothoracic Somite 
anomalies). A etiopatogenia é pouco compreendida e a 
frequência possivelmente subestimada, pela 
variabilidade clínica e a similaridade com outros 
quadros malformativos associados a anomalias 
genitais. Neste trabalho foi avaliada uma amostra de 
pacientes com hipótese inicial de síndrome de MRKH, a 
partir da consulta aos registros dos atendimentos 
ambulatoriais do Grupo Interdisciplinar de Estudos da 
Determinação e Diferenciação do Sexo (GIEDDS) de 
1999 a 2012. Foram selecionados 14 casos, sendo os 
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prontuários analisados conforme protocolo para coleta 
de dados que incluiu tipo de anomalias e resultados da 
investigação clínico-laboratorial. O diagnóstico clínico 
foi confirmado nas 14 pacientes, quatro classificadas no 
tipo I e 10 no tipo II; amenorréia primária foi o motivo 
principal de encaminhamento; todas tinham exame de 
cariótipo sem alterações relevantes, além de FSH e LH 
normais, exceto uma, com provável disgenesia gonadal 
pura associada. A caracterização dessa amostra 
deverá fundamentar projeto para ampliar o estudo 
genético-clínico de pacientes com diagnóstico inicial da 
síndrome de MRKH.  
Anomalias genitais - Diferenciação sexual anômala - Síndrome de 

Rokitansky 
 
 
B0124 
QUADROS MALFORMATIVOS COMPLEXOS 
RELACIONADOS A ANOMALIAS DA 
DIFERENCIAÇÃO SEXUAL: CARACTERIZAÇÃO DA 
CASUÍSTICA DO GRUPO INTERDISCIPLINAR DE 
ESTUDOS DA DETERMINAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO 
DO SEXO (GIEDDS) 
Gabriela Massume Ichiba (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Antonia Paula Marques de Faria 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
As anomalias da diferenciação sexual (ADS) se 
destacam pela heterogeneidade causal e a 
variabilidade clínica. Em alguns indivíduos, podem 
cursar com outras anomalias do desenvolvimento, 
constituindo diferentes síndromes, sequências ou 
associações, parte delas de origem genética. O objetivo 
deste projeto foi avaliar a casuística do Grupo 
Interdisciplinar de Estudos da Determinação e 
Diferenciação do Sexo (GIEDDS) quanto à ocorrência 
de quadros dismórficos que incluíssem desvios da 
morfogênese genital. Entre 789 casos novos 
registrados de 1999 a 2010, foram selecionados 85 
(10,8%) que atendiam aos critérios de inclusão pré-
estabelecidos, classificados com base no cariótipo (XX 
ou XY) e no diagnóstico etiológico (suposto ou 
confirmado). Nos resultados, além de um grupo 
heterogêneo composto por diversas condições que tem 
ADS como manifestações associadas (29%), sequência 
de Rokitansky/associação MURCS (18%), 
malformações genitais isoladas/complexas (8%), 
teratogênese (5%), associação VATER (3%) e 
cromossomopatias autossômicas (3%), predominaram 
os casos de diagnóstico não esclarecido (34%). A 
caracterização dessa amostra permitirá ampliar o 
estudo genético-clínico desses pacientes, com eventual 
determinação do diagnóstico etiológico, aprimorando 
estratégias de tratamento e prevenção de 
complicações. 
Anomalias congênitas múltiplas - Diferenciação sexual anômala - 

Diagnósticos 

 
 
B0125 
ASSOCIAÇÃO DOS NÍVEIS PRESSÓRICOS COM 
INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS E DE 
COMPOSIÇÃO CORPORAL EM ADOLESCENTES 
OBESOS – ESTUDO BRASILEIRO DE SÍNDROME 
METABÓLICA (BRAMS) 
Patrícia Brito Rodrigues (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Joseane Almeida Santos Nobre (Co-orientadora), 
Daniella Fernandes Camilo, Cleliani de Cassia Silva, 
Ana Carolina Junqueira Vasques, Ana Maria Bernardi 
Rodrigues, Mariana Porto Zambon, Bruno Geloneze e 
Prof. Dr. Antonio de Azevedo Barros Filho (Orientador), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A obesidade, associada à deposição de gordura 
central, tem sido considerada o melhor preditor para a 
hipertensão arterial na adolescência. Correlacionar os 
níveis pressóricos com indicadores de obesidade 
generalizada e central, e de distribuição de gordura 
corporal em adolescentes obesos. Avaliaram 97 
indivíduos, 47,4% meninas, entre 10 a 19 anos, com 
diagnóstico de obesidade (CDC, 2000). Coletou-se 
peso, estatura, circunferência da cintura (CC), 
circunferência do quadril (CQ), circunferência do 
pescoço (CP), diâmetro abdominal sagital (DAS) e 
pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD). 
Calculou- se IMC, relação cintura quadril (RCQ) e 
relação cintura estatura (RCE). Composição corporal: 
bioimpedância elétrica (BIA). Médias de IMC para 
meninos: 31,5±5,8 kg/m²; e para meninas: 30,9±5,5 
kg/m². Houve correlação positiva entre a idade e 
medidas de PAS, em meninas e meninos. Não houve 
correlação significativa entre indicadores de obesidade 
generalizada e os níveis pressóricos, em ambos os 
sexos. Entre os indicadores de obesidade central, o 
DAS e a CP, houve correlação positiva com a PAS nas 
meninas e meninos, respectivamente. A PAD não 
apresentou correlação com os indicadores de 
adiposidade. Verifica-se, que em adolescentes obesos, 
o aumento nos níveis de PAS está relacionado ao 
aumento nos níveis de adiposidade central, aferidos 
pelo DAS e pela CP, e não nos níveis de gordura 
corporal generalizada. 
Adolescentes - Composição corporal - Níveis pressóricos 
 
 
B0126 
EFEITO DO ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA (IMC) 
NA EVOLUÇÃO DE PACIENTES SUBMETIDOS À 
OPERAÇÃO CARDÍACA 
Taciana Capitanio (Bolsista PIBIC/CNPq), Carolina 
Kosour, Carolina Oliveira e Prof. Dr. Antonio Luis Eiras 
Falcão (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - 
FCM, UNICAMP 
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Objetivos: Estudar o impacto da obesidade sobre a 
evolução de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca 
admitidos na UTI-HC/Unicamp. Métodos: Estudo 
retrospectivo com banco de dados dos pacientes 
submetidos à cirurgia cardíaca admitidos na UTI (jan/07 
a jul/09). Dividiu-se os pacientes quanto à modalidade 
cirúrgica e ao IMC em três grupos: eutrófico, sobrepeso 
e obeso. Incluídos: pós-operatório de revascularização 
do miocárdio, cirurgia valvar, maiores de 18 anos. 
Realizadas análises estatísticas descritivas e 
comparativas. Resultados: Incluídos 309 pacientes, 
desses 67,2% eram homens, 38,51% eram sobrepesos, 
41,1% eutróficos e 20,39% obesos. 217 foram 
submetidos à revascularização coronariana isolada ou 
associada à troca valvar e 92 apenas à cirurgia valvar. 
A taxa de mortalidade foi de 10,7%. O tempo médio de 
internação foi 5,7±7,9 dias. No grupo que evoluiu a 
óbito, o tempo de internação foi de 14,85 ±20,24 dias, o 
Euroscore de 17,76 ±16,42, APACHEII de 16,32 ±4,14 
(p<0,05). Naqueles que sobreviveram, permanência na 
UTI foi de 4,71 ±3,43 dias, Euroscore de 6,93±9,25, 
APACHEII de 12,06±4,79 (p<0,05). No grupo com óbito, 
o IMC foi 26,77±4,17, nos demais era 26,56±4,44 
(p=0,793). Conclusão: Não se pode associar à 
obesidade ao aumento da mortalidade de pacientes 
críticos submetidos á operação cardíaca no ambiente 
de unidade de terapia intensiva 
Obesidade - IMC - UTI 
 
 
B0127 
IMPACTO DO DIAGNÓSTICO DE DIABETES 
MELLITUS GESTACIONAL (DMG) EM GESTANTES 
ACOMPANHADAS NO PRÉ-NATAL 
ESPECIALIZADO 
Lucas Augusto Monteiro de C Trigo (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Belmiro Gonçalves Pereira 
(Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é um conjunto de 
distúrbios metabólicos que leva à hiperglicemia e 
acomete até 10% das gestantes. Pode levar a 
complicações graves tanto para a mulher quanto o 
recém-nascido, devendo ser rastreada em todos os pré-
natais. O objetivo foi avaliar a forma como as 
gestantes lidam com este diagnóstico, identificando 
seus medos quanto à doença e ao tratamento. Para 
tanto, partiu-se da hipótese de que teriam dificuldade 
em lidar com estas situações, podendo evoluir com 
depressão, ansiedade e medos frente ao diagnóstico e 
tratamento. Também se acreditava que, com o melhor 
conhecimento sobre a doença, haveria melhor adesão 
ao tratamento. Através do método clínico-qualitativo, 
com emprego da técnica da entrevista semidirigida 
de questões abertas e uso da amostra por saturação 
teórica, buscaram-se pontos que pudessem auxiliar o 
profissional da saúde na melhor condução destes casos 

no pré-natal, não apenas quanto ao acompanhamento, 
mas também em questões psicológicas relacionadas ao 
impacto deste diagnóstico. Na análise dos dados, 
através de processo qualitativo do conteúdo, com 
leituras flutuantes, emergiram as seguintes categorias: 
o medo das repercussões da doença sobre o bebê, a 
perpetuação do diabetes pós-parto e a importância da 
elucidação diagnóstica. 
Diabetes mellitus gestacional - Diagnóstico - Pré-natal 
 
 
B0128 
INTERAÇÃO ENTRE A PRÁTICA DE ATIVIDADE 
FÍSICA COM OS FATORES DE RISCO 
CARDIOMETABÓLICOS EM ADOLESCENTES: 
RESULTADOS DO ESTUDO BRASILEIRO DE 
SÍNDROME METABÓLICA (BRAMS) 
Fabiana Lopes Nogueira, Cleliani de Cassia da Silva, 
Ana Carolina Junqueira Vasques, Daniella Fernandes 
Camilo, Ana Maria De Bernardi Rodrigues, Roberta 
Soares Lara Cassani, Salete Brito, Mariana Porto 
Zambon e Prof. Dr. Bruno Geloneze Neto (Orientador), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O objetivo do estudo foi avaliar a interação entre a 
prática de atividade física (PAF) e os fatores de risco 
cardiometabólicos em adolescentes com diferentes 
graus de adiposidade. Avaliou-se 294 adolescentes 
(159 meninas) de 10-19 anos. Foram avaliados: 
glicemia de jejum (GJ), insulina, hemoglobina glicada, 
colesterol total e frações e triglicérides (TG), pressão 
arterial, peso, altura, circunferência da cintura e 
percentual de gordura corporal (%GC) (por 
bioimpedância). Calculou-se escore z de IMC. A PAF 
foi avaliada pelo questionário IPAQ. O sedentarismo foi 
avaliado considerando o tempo total dispendido com 
TV, computador e vídeo-game, o tempo diário sentado 
durante a semana e o tempo diário sentado no final de 
semana. A resistência à insulina foi avaliada pelos 
índices HOMA-IR e TyG [log (TG x GJ)/2]. Correlação 
de Spearman (p<0,05). Nos meninos, a atividade física 
(min/sem) e o tempo diário sentado no final de semana 
correlacionaram-se com GJ (r=0,23 e r=0,20; p<0,05) 
respectivamente. O tempo diário sentado no final de 
semana correlacionou-se de forma positiva com o 
índice TyG (r=0,23) e os TG (r=0,25), p<0,01; e de 
forma negativa com o HDL (r=-0,18, p<0,05). Nas 
meninas as correlações entre tempo diário sentado 
durante a semana com o %GC e a GJ foram 
significantes (r=0,21 e r=0,20; p<0,05), 
respectivamente. O tempo diário sentado no final de 
semana correlacionou-se com a GJ (r=0,25, p<0,01) e 
LDL (r=0,18, p<0,05). Correlações significantes não 
foram observadas com as demais variáveis estudadas 
para meninos e meninas. Os resultados indicam que o 
sedentarismo apresenta correlações significantes com 
o aumento de risco de doenças cardiometabólicas e 
reforçam a importância de campanhas e da atuação 
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dos profissionais da saúde em estimular a prática 
frequente de atividade física em adolescentes. 
Atividade física  - Adolescentes - Riscos cardiometabólicos 
 
 
B0129 
RELAÇÃO ENTRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL 
MATERNA E DE SEUS FILHOS ADOLESCENTES 
AVALIADOS NO BRAZILIAN METABOLIC 
SYNDROME STUDY (BRAMS): DADOS 
PRELIMINARES 
Leandra Giorgetti dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Daniella Fernandes Camilo, Cleliani de Cássia da Silva, 
Ana Carolina Junqueira Vasques, Eleonora B. Comucci, 
Liane Murari Rocha, Mariana Porto Zambon, Antônio de 
Azevedo Barros Filho, Bruno Geloneze e Prof. Dr. 
Bruno Geloneze Neto (Orientador), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Estudos recentes demonstram que filhos de pais 
obesos apresentam duas vezes mais chances de 
desenvolver a obesidade na fase adulta. O objetivo 
deste estudo foi correlacionar o IMC de 31 mulheres 
adultas com parâmetros antropométricos e clínicos de 
seus filhos na adolescência (n=41). Além do IMC, 
avaliou-se a circunferência da cintura (CC), diâmetro 
abdominal sagital (DAS) e composição corporal pela 
bioimpedância elétrica (BIA). Houve correlação 
significativa entre o IMC materno e o Z-score de IMC 
dos filhos. Entre os parâmetros antropométricos, 
verificou-se correlação significativa entre IMC materno 
e CC, DAS e % gordura corporal de seus filhos. Não 
houve correlação significativa para pressão arterial 
sistólica e parâmetros bioquímicos dos adolescentes, 
ao comparar com o IMC de suas mães. Verifica-se que 
IMC materno representa um fator de risco relevante 
para o desenvolvimento da obesidade na adolescência. 
Os fatores determinantes desta associação 
demonstram maior predominância de fatores genéticos, 
quando comparados aos ambientais.  
Composição corporal  - Fator genético e ambiental - IMC 
 
 
B0130 
ASSOCIAÇÃO ENTRE RESISTÊNCIA À INSULINA, 
ESCORE DE FRAMINGHAM E INDICADORES 
ANTROPOMÉTRICOS: ESTUDO BRASILEIRO DE 
SÍNDROME METABÓLICA – BRAMS 
Luzia Maria de Paula, Eleonora Beltrame Comucci, Ana 
Carolina Junqueira Vasquez, Antonio Calixto, Marcos 
Antonio Tambascia, Liane Murari Rocha e Prof. Dr. 
Bruno Geloneze Neto (Orientador), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Introdução: A resistência à insulina está diretamente 
relacionada com o risco cardiovascular e a obesidade, 
especialmente obesidade central que pode ser avaliada 
por diversos indicadores antropométricos, que além de 

práticos, fornecem resultado imediato. Objetivo:  
Investigar a associação da resistência à insulina e do 
risco cardiovascular com diferentes parâmetros 
antropométricos. Métodos: O grupo do estudo será 
constituído por 50 adultos, que participarão do Estudo 
BRAMS. Serão determinados: índice de massa 
corporal, circunferência da cintura, relação cintura 
quadril, diâmetro abdominal sagital e percentual de 
gordura corporal. Serão dosadas glicemia e insulina de 
jejum para cálculo do Índice HOMA1-IR e determinação 
de resistência à insulina. Para o cálculo de Escore de 
Framingham serão dosados colesterol total, HDL-C e a 
pressão arterial será aferida. Resultados Esperados: 
Encontrar melhor correlação entre o diametro 
abdominal sagital, indicador antropométrico menos 
usual, com resistência à insulina e risco cardiovascular 
comparado aos demais indicadores investigados 
comumente utilizados na prática clínica. 
Resistência à insulina - Indicadores antropométricos  - Risco 

cardiovascular 
 
 
B0131 
RELAÇÃO ENTRE RESISTÊNCIA À INSULINA E 
MEDIDAS DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL EM 
ADOLESCENTES – ESTUDO BRASILEIRO DE 
SÍNDROME METABÓLICA (BRAMS) 
Mariana Pontes Ferrari (Bolsista PIBIC/CNPq), Daniella 
Fernandes Camilo, Cleliani de Cassia da Silva, Ana 
Carolina Junqueira Vasques, Mariana Porto Zambon, 
Ana Maria de Bernardi Rodrigues, Roberta Cassiana, 
Lucia Kurdian Maranha (Co-orientadora) e Prof. Dr. 
Bruno Geloneze Neto (Orientador), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O índice HOMA-IR e a relação Triglicérides/HDL-
colesterol (TG/HDL) são bons marcadores de 
resistência à insulina (RI). Investigar a correlação de 
medidas antropométricas, em diferentes aferições da 
CC, e de composição corporal com o HOMA-IR e a 
TG/HDL, em adolescentes. Estudo transversal, 
avaliados 258 (54,3% meninas). Avaliação 
antropométrica: peso, altura, IMC, CC (nível umbilical/ 
menor cintura/ ponto médio) e diâmetro abdominal 
sagital. Composição corporal: bioimpedância. 
Coletaram-se exames bioquímicos. Calculou-se o 
HOMA-IR e a TG/HDL. Os meninos apresentaram 
maiores médias de z-escore de IMC, CC da menor 
cintura, TG/HDL e glicemia comparados às meninas; e 
as mesmas maiores médias para percentual de gordura 
corporal, insulina e HOMA-IR. O HOMA-IR apresentou 
correlação significante com a TG/HDL, em ambos os 
sexos. Para os meninos, a CC da menor cintura 
apresentou maior correlação com o HOMA-IR, e o Z-
score IMC maior correlação com TG/HDL. Nas 
meninas, a CC da menor cintura foi à correlação mais 
forte com o HOMA-IR e a TG/HDL. As demais variáveis 
correlacionam com o HOMA-IR e a TG/HDL. A CC da 
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menor cintura (meninas e meninos) e o Z escore de 
IMC (meninos) apresentaram as correlações mais 
fortes com a RI. Estes indicadores antropométricos 
apresentam de baixo custo, fácil aferição e podem ser 
utilizado em screenings populacionais e na prática 
clínica.  
Índice HOMA-IR - Relação triglicérides/HDL-col - Adolescente 
 
 
B0132 
METÁSTASES LINFÁTICAS EM CÂNCER DE 
LARINGE: ESTUDO RETROSPECTIVO DA TAXA DE 
METÁSTASES LINFÁTICAS EM ESVAZIAMENTO 
CERVICAL  
Marcelo de Arruda Faber (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Carlos Takahiro Chone (Orientador), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Resumo: A via linfática é a forma preferencial de 
disseminação do carcinoma espinocelular (CEC) da 
laringe. Existe um embate quanto a melhor forma de 
ressecção dos linfonodos com metástases ocultas num 
pescoço clinicamente negativo. A ausência de uma 
metodologia capaz de determinar qual paciente 
apresenta metástase linfática ou não, no paciente com 
pescoço clinicamente negativo, ainda não permite que 
o esvaziamento cervical eletivo (ELET) não seja 
realizado quando há alto risco de metástase linfática. 
Porém, muitas das peças cirúrgicas, até 80%, serão 
histologicamente negativas. A realização da cirurgia 
cervical além da ressecção do tumor primário acarreta 
maior morbidade cirúrgica ao paciente. Objetivo e 
Métodos: Levantar a taxa de metástases linfáticas 
encontradas em ELET após cirurgias de laringectomia 
realizadas no Hospital das Clínicas da UNICAMP 
através de um estudo retrospectivo com prontuários de 
pacientes com CEC de laringe, submetidos a ELET pós 
laringectomia no período de 1988 a 2005. Resultados: 
Até o momento foram levantados 20% do N proposto, 
sendo avaliada negatividade histológica em 87,5% das 
peças. Conclusões: Os números atuais ainda não são 
conclusivos. 
Metástases linfáticas - Esvaziamento cervical - Carcinoma 

espinocelular 
 
 
B0133 
POLIMORFISMOS DE "COPY NUMBER VARIATION" 
(CNV) NO GENE ADIPOR2 PODEM INFLUENCIAR 
NA GRAVIDADE CLÍNICA DA FIBROSE CÍSTICA? 
Luíza Annelene Zimmermann (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Fernando A. de Lima Marson e Profa. Dra. Carmen 
Sílvia Bertuzzo (Orientadora), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A fibrose cística (FC) é a doença genética autossômica 
recessiva mais frequente na população caucasoide. É 
causada por mutações no gene CFTR. O fenótipo da 

doença apresenta expressividade variável, sendo 
influenciado por fatores ambientais e genéticos 
secundários, a exemplo do gene ADIPOR2, localizado 
no cromossomo 12 e considerado provável modificador 
para o íleo meconial (IM). O IM é uma obstrução 
intestinal devido ao aumento da viscosidade do muco, e 
acomete 15 a 20% dos pacientes com FC. Assim, o 
objetivo foi verificar a associação entre duas variações 
no número de cópias (CNVs) no gene ADIPOR2, a 
deleção de 315 pb no íntron 2 e a inserção de 134 pb 
no íntron 3, e a presença de IM em pacientes com FC, 
junto a outros marcadores de gravidade da doença. 
Foram avaliados 120 pacientes com FC, analisando-se 
os prontuários médicos e as alterações no gene 
ADIPOR2 através da técnica da reação em cadeia da 
polimerase (PCR). Para o polimorfismo 315, foram 
encontrados 37 -/- (homozigotos normais), 56 -/+ 
(heterozigotos) e 25 +/+ (homozigotos mutados), sendo 
possível observar associação com o sexo dos 
pacientes, etnia, idade e razão entre VEF1/CVF na 
espirometria. Já para o polimorfismo 134, os genótipos 
encontrados foram 97 -/-, 22 -/+ e 1 +/+, havendo 
associação com os marcadores da prova de 
espirometria (CVF e VEF). Os resultados não 
demonstraram associação significativa entre as duas 
CNVs e o IM. 
CFTR - Íleo meconial - ADIPOR2 
 
 
B0134 
ANÁLISE DE CARACTERÍSTICAS 
PSICOACÚSTICAS EM MÚSICOS  
Savia Leticia Menuzzo Quental (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Christiane Marques do 
Couto (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - 
FCM, UNICAMP 
 
Introdução: Com base nos princípios da 
neuroplasticidade, pode-se pensar que a habilidade 
auditiva de discriminar freqüência, intensidade e 
presença de intervalos de tempo no som seja 
aprimorada com o treinamento auditivo. Músicos 
praticam seus instrumentos habitualmente, sendo que 
os ensaios e treinos musicais podem ser considerados 
como estimulações auditivas repetitivas. Objetivo: 
Analisar o perfil audiológico de músicos no que diz 
respeito à percepção de frequência, intensidade e 
resolução temporal. Método: Foram aplicados os testes 
Audiometria de Altas Freqüências (8, 12 e 16kHz), 
Difference Limen for Intensity (DLI), Difference Limen 
for Frequency (DLF) e Gaps in noise (GIN) em músicos 
(grupo pesquisa, M) e não músicos (grupo controle, 
NM). Cada grupo conteve 10 participantes, com idade 
entre 18 e 30 anos, limiares auditivos em até 25dB nas 
freqüências de 0,25kHz a 8kHz e ausência de 
alterações da orelha externa e/ou média. Utilizaram-se 
os valores de média e moda para descrição dos 
resultados. Resultados: Houve grande variação entre 
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os grupos na Audiometria de Altas Freqüências; 
desempenho nitidamente melhor do grupo M no teste 
DLI; desempenho discretamente melhor do grupo M 
nos testes DLF e GIN. Conclusões: Observou-se 
melhor desempenho de músicos em relação a não 
músicos nos testes.  
Audição - Músicos - Psicoacústica 
 
 
B0135 
INVESTIGAÇÃO DE MORTE NEURONAL ATRAVÉS 
DA HISTOQUÍMICA DO FLUORO-JADE EM DANIO 
RERIO (ZEBRAFISH) 
Rafael Felipe Pires Mangolin (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Patrícia Gonçalves Barbalho, Aline Spejo, Gustavo 
Simões, Alexandre de Oliveira, Roger Frigério Castilho 
e Profa. Dra. Cláudia Vianna Maurer Morelli 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
O objetivo deste estudo foi investigar se crises 
epilépticas por Pentilenotetrazol (PTZ) podem levar a 
morte neuronal em cérebro de zebrafish adulto, 
usando-se a técnica da histoquímica do Fluoro-Jade B 
(FJB). O FJB é um fluorocromo que apresenta 
confiabilidade e de fácil manuseio para a marcação de 
neurônios em degeneração. Neste estudo foram 
usados zebrafish adultos induzidos a crises epilépticas 
por PTZ (n=3) e animais controles (n=3). Após 24h ao 
insulto, os animais foram anestesiados, seus encéfalos 
retirados, fixados em paraformaldeído 4% e 
desidratados em banhos de sacarose. Os cortes foram 
obtidos por criostato e corados segundo protocolo 
descrito por Schumed. & Hopkins. 2000. Após a 
coloração foram contadas as células marcadas nas 
mesmas regiões nos animais do grupo PTZ e grupo 
controle e realizada a análise estatística por Mann-
Whitney. A média±SEM encontrada para o grupo 
controle foi de 171±3,66 e para o grupo PTZ foi de 
239±3,36. Foi observada uma diferença significativa (p 
= 0,0286) na região do telencéfalo entre ambos os 
grupos no tempo de 24h. Nossos dados mostram que o 
PTZ é capaz de promover danos neuronais no 
zebrafish e que o FJB é uma técnica viável para marcar 
neurônios neste modelo. 
Fluoro-Jade B - Zebrafish - Neurônio 
 
 
B0136 
ESTUDO DA EXPRESSÃO DE TLR-4, TNF-A, IL-1ß E 
IL-6 EM MUCOSA INTESTINAL E EM TECIDO 
ADIPOSO MESENTÉRICO DE PACIENTES COM 
DOENÇA DE CROHN 
Luiza Manhezi de Freitas Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq 
- AF) e Prof. Dr. Claudio Saddy Rodrigues Coy 
(Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 

A doença de Crohn (DC) é associada a uma reação 
inflamatória exacerbada com infiltrado de linfócitos e 
macrófagos nas mucosas digestivas. O tecido 
gorduroso tem potencial participação no seu 
desenvolvimento, atuando em reação à presença de 
bactérias, com hipertrofia celular e desequilíbrio de 
citocinas. Objetivo: discutir o papel do tecido no 
desenvolvimento da DC, através da expressão dos 
mediadores TLR-4, TNF-α, IL-1β e IL-6 em tecido 
mesenterial da área afetada e mucosa ileal. Por meio 
de extrato proteico e imunoblot,foram analisadas 
amostras de 10 pacientes e de um grupo controle (GC) 
de 10 indivíduos sem a doença. Resultados: A mucosa 
do grupo DC teve níveis elevados das proteínas 
avaliadas em comparação ao GC (p<0,05). Entretanto, 
a expressão das proteínas foi semelhante entre os 
grupos DC e GC. Discussão: Os resultados podem 
decorrer da ativação de macrófagos e vias 
intracelulares por antígenos bacterianos, mecanismos 
mais afetados na mucosa intestinal em relação ao 
tecido adiposo dos doentes. Essa regulação alterada da 
imunidade inata pode contribuir para a deflagração de 
estímulos pró-inflamatórios e o desenvolvimento da 
enfermidade. 
Doença de Crohn - Tecido adiposo - Inflamação 
 
 
B0137 
DA PSICOLOGIA MÉDICA À BEIRA DO LEITO: 
PERCEPÇÕES DE PACIENTES A RESPEITO DE 
SUAS VIVÊNCIAS EM UM HOSPITAL ESCOLA 
Alcir Escocia Dorigatti (Bolsista PIBIC/CNPq), Eliel W. 
Faber, Celso Garcia Jr e Prof. Dr. Egberto Ribeiro 
Turato (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - 
FCM, UNICAMP 
 
Introdução: No ensino de semiologia médica, os 
pacientes são convidados a colaborar e submeter-se ao 
exame físico; após a demonstração da técnica pelo 
docente, os alunos as repetem. Objetivo: Interpretar os 
significados psicológicos atribuídos por pacientes 
hospitalizados às vivências enquanto sujeitos no 
processo de ensino. Método: A amostra foi construída 
propositalmente, convidando-se pacientes visitados 
durante as aulas, internados nas enfermarias, e 
fechada por saturação das informações, validada com 
os pares revisores. O estudo utilizou o Método Clínico-
Qualitativo. Resultados: Acerca de serem agentes do 
processo educacional, alguns percebem isso como uma 
troca: “É bom pra mim, melhor pra eles!(E4). Percepção 
como incentivo ao tratamento: “Ajuda a ter um 
incentivo!(...) os alunos querendo descobrir”(E6). 
Pacientes percebem a insegurança do estudante: “Eu 
senti que a aluna suava frio...”(E1);). Porém é relatado 
a maior disponibilidade dos alunos em dar atenção e 
explicações: “eles ‘vir’ pra mim é uma alegria...”(E6); 
“tinha coisa que eu nem sabia que eu tinha”(E6). 
Conclusões: As categorias revelaram que as 
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percepções são ricas e complexas, que os conteúdos 
presentes na relação aluno-paciente são maiores que 
os anamnésticos e que fragilidades dos pacientes não 
inibem reflexões sobre a situação intra-hospitalar. 
Educação médica - Semiologia médica - Vivência do paciente 
 
 
B0138 
EXPECTATIVAS PSICOLÓGICAS REFERENTES À 
GRAVIDEZ RELATADAS POR MULHERES COM 
MIOMA: UM ESTUDO CLÍNICO-QUALITATIVO 
Jessica Bastardo Gaelzer (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Rosângela Higa e Prof. Dr. Egberto Ribeiro Turato 
(Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
O mioma é uma doença benigna da musculatura lisa, 
que se acredita que atinja, aproximadamente, 20-30% 
das mulheres com mais de 30 anos. Considerando que 
o útero é um órgão repleto de simbolismo, órgão sexual 
para procriação, fonte de competência feminina e 
vitalidade, como também de atração, o objetivo deste 
estudo é discutir, do ponto de vista psicológico, quais 
são as expectativas da mulher diante sua capacidade 
de reprodução após o diagnóstico do mioma e sua 
idealização sobre ter filhos. Usou-se o método clínico-
qulitativo, com o emprego de entrevistas semidirigidas 
de questões abertas. Amostra fechada pela saturação 
teórica de informações. Oito entrevistas foram 
realizadas com pacientes internadas na Enfermaria de 
Ginecologia do Centro de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher (CAISM) instalado no complexo hospitalar da 
área da saúde da Unicamp. Os dados foram tratados 
através da análise qualitativa e conteúdo, com leituras 
flutuantes do corpus para categorização em núcleos de 
discussão. Com este estudo, reafirma-se a forte relação 
que existe entre ser mulher e ser mãe, assim como o 
significado do útero para tais vivências. Porém, 
podemos ver que ao mesmo tempo em que o útero tem 
o poder de gerar e dar a vida, ele, uma vez acometido 
por uma doença, passa a gerar medo de recidiva. A 
miomectomia traz conforto, esperança e confiança para 
aquelas que desejam engravidar. Podemos concluir, 
então, que ter o conhecimento de tais vivências permite 
à enfermagem aprimorar seus cuidados, no sentido de 
reparar a fissura que existe na assistência, pois foi 
observado existência de incerteza e insegurança das 
mulheres quanto ao problema se saúde e tratamento. 
Assim, podemos intervir de modo a amenizar os 
sentimentos vivenciados por essas mulheres.  
Mioma - Expectativas de gestação - Pesquisa qualitativa 
 
 
B0139 
INFLUÊNCIAS DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA 
DIETA SOBRE BIOMARCADORES DE 
ATEROSCLEROSE NO SOBREPESO/OBESIDADE, 

NA SÍNDROME METABÓLICA E NA HIPERTENSÃO 
ARTERIAL 
Francisca Jany Goes (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. 
Dra. Eliana Cotta de Faria (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Diversos estudos mostram que a dieta está presente na 
etiologia e pode atuar como agravante de diversas 
patologias, tais como a Hipertensão arterial sistêmica, 
obesidade e a síndrome metabólica. Um 
questionamento importante é saber quais nutrientes 
são mais prevalentes na dieta de indivíduos que 
pertencem a um determinado grupo de patologias e a 
graus de risco cardiovascular e seus efeitos. Este 
estudo visa avaliar qual é a composição química 
predominante da dieta de indivíduos pertencentes aos 
grupos de HAS sobrepeso/obesidade, síndrome 
metabólica e avaliar o efeito dos principais 
componentes desta dieta sobre biomarcadores de 
aterosclerose. De um subgrupo de pacientes não 
selecionados para o projeto temático por serem 
portadores de patologias dividiremos em 3 grupos de 
50 indivíduos cada: obesos/sobrepeso, hipertensos e 
portadores de síndrome metabólica. Cinquenta 
indivíduos assintomáticos e sem quaisquer patologias 
serão os controles do estudo. Será aplicado um 
questionário de frequência alimentar, feita a avaliação 
bioquímica de jejum e um menor grupo terá a 
espessura intimo-medial de carótidas determinada por 
US Doppler. Até o momento está sendo realizada 
apenas a coleta de dados, a análise será realizada 
futuramente, junto ao Setor de Estatística da 
FCM/Unicamp. 
Composição da dieta - Obesidade - Hipertensão arterial 
 
 
B0140 
AVALIAÇÃO TARDIA DA IMPLANTAÇÃO DE UM 
PROGRAMA DE PROFILAXIA DE INFECÇÃO 
PERINATAL POR ESTREPTOCOCO DO GRUPO B 
Rodrigo Gonzalez Bocos (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 2002, foi implantado um 
programa de profilaxia intra-parto de estreptococo do 
grupo B (EGB) baseada em fatores de risco. Em 2007, 
iniciou-se triagem pré-natal (35-37 semanas), com 
profilaxia antibiótica intraparto para gestantes 
colonizadas. No primeiro ano de implantação da 
triagem, havia falhas na adesão ao protocolo, com 
apenas 44,3% das gestantes sendo triadas e 14,9% de 
culturas pré-natais positivas. O objetivo desse estudo é 
a avaliação tardia do programa de profilaxia para o 
EGB. Para atingir o objetivo, foram revisados resultados 
de culturas e os prontuários das gestantes 
acompanhadas no CAISM com ao menos 35 semanas 
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no pré-natal, ou admitidas com trabalho de parto 
prematuro (TPP) ou ruptura prematura pré-termo de 
membranas (RPM), entre 1/8/2009 a 31/7/2011. Em 
2041 culturas realizadas, houve 16,36% de amostras 
positivas. No mesmo período quatro casos de sepse 
por EGB foram identificadas entre recém-nascidos, com 
um óbito, sendo que em apenas um deles houve falha 
na adesão ao protocolo. Estes resultados sugerem a 
necessidade de esforço contínuo e persistente no 
treinamento da equipe para que as mudanças de 
protocolo se estabilizem, o que exige avaliações 
periódicas da adesão aos protocolos de atenção. 
Infecção Estreptococo B - Trabalho de parto prematuro - Ruptura 

prematura de membrana 
 
 
B0141 
METÁSTASES ÓSSEAS CARCINOMATOSAS. 
APLICAÇÃO DA IMUNO-HISTOQUÍMICA NA 
CARACTERIZAÇÃO DIAGNÓSTICA DO SÍTIO 
PRIMÁRIO 
Luciana Nito Assada (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Eliane Maria Ingrid Amstalden (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Metástase é a comprovação indubitável de malignidade 
de uma neoplasia e se caracteriza por implante à 
distância a partir de um tumor primário. Metástase 
óssea é mais comum a partir de neoplasias de natureza 
epitelial (carcinomas), em pacientes mais velhos. Esta 
pode ser a primeira manifestação de uma neoplasia, 
caracterizando a existência de tumores ocultos. A 
imuno-histoquímica (IHQ) vem demonstrando grande 
contribuição no diagnóstico e na identificação do sítio 
primário. Esse estudo visa avaliar retrospectivamente 
metástases ósseas carcinomatosas, bem como a 
eficácia da IHQ na identificação de neoplasias em 
nosso meio, uma vez que há escassez de dados 
nacionais. Foram selecionados 256 casos de 
metástases ósseas carcinomatosas diagnosticadas no 
Departamento de Anatomia Patológica- FCM-
UNICAMP, levantados desde 1993 até os dias de hoje. 
Observou-se a seguinte distribuição: 173 mulheres e 83 
homens, sendo que a média de idade em quase 1/3 
dos casos (28,91%) ocorreu na 5ª década (41- 50 anos 
de idade). O sítio primário da neoplasia era conhecido 
em 168 casos, desconhecido em 80 e nenhuma 
informação foi obtida em 3,12%. A distribuição 
topográfica no esqueleto mostrou acometimento 
principal no fêmur (49,09%) e coluna vertebral 
(21,09%). A IHQ foi utilizada em 57 casos e auxiliou na 
identificação/confirmação do sítio primário em 71,83% e 
não auxiliou em 11,26%. Os outros (16,91%) 
correspondem à falta de dados nos prontuários ou 
mesmo óbito, antes do resultado imuno-histoquímico. 
Metástases ósseas - Carcinomas - Imuno-histoquímica 
 
 

B0142 
ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS DA CARTILAGEM 
NAS DISFUNÇÕES DA ARTICULAÇÃO 
TEMPOROMANDIBULAR. MODELO EXPERIMENTAL 
Rafaela Dapollo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Eliane Maria Ingrid Amstalden (Orientadora), Faculdade 
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A extração dentária pode promover alterações oclusais.  
Distúrbios de oclusão são considerados fatores de 
disfunção da articulação temporomandibular (ATM). O 
objetivo deste trabalho é avaliar as alterações 
morfológicas da ATM em ratos após exodontia do 
10molar inferior esquerdo. Foram utilizados 10 ratos 
jovens da linhagem Wistar (Ratus novergicus), sendo 5 
ratos grupo-controle e outros 5 submetidos à exodontia 
e eutanásia após 60 dias. A mandíbula dos animais foi 
descalcificada, os espécimes submetidos à técnica 
histológica e as lâminas coradas pela H&E e Tricrômio 
de Masson. A análise das ATMs foi feita através de um 
estudo morfológico qualitativo e quantitativo. A 
cartilagem articular foi mensurada quanto à espessura 
total e de cada uma de suas camadas: fibrosa e celular 
(zonas: proliferativa, madura e hipertrófica) em três 
pontos distintos da capa cartilaginosa, através de uma 
ocular milimetrada Kpl-W10x/18 CarlZeiss, em aumento 
de 40x. Os valores observados foram convertidos em 
micrômetros. Também, nesses pontos, foi realizada a 
contagem do número de células de cada camada. 
Resultados: não foram observadas alterações 
morfológicas quanto à presença de agrupamento 
anormal de condrócitos, fibrose, fissuras, cistos 
subcondrais ou osteoporose secundária. Análise 
quantitativa mostrou valores próximos tanto de 
espessura quanto de celularidade da cartilagem para 
ambos os grupos avaliados, contudo o estudo 
estatístico desses dados ainda está em andamento. 
Alterações morfológicas - Articulação temporomandibular - Modelo 

experimental 
 
 
B0143 
ANÁLISE COMPARATIVA DO ÍNDICE DE 
PROLIFERAÇÃO CELULAR, MEDIDA PELO MIB-
1/KI-67 E DA EXPRESSÃO DA CICLOOXIGENASE-2 
(COX-2) EM TUMORES DE LINHAGEM 
CARTILAGINOSA. CORRELAÇÃO CLÍNICO-
MORFOLÓGICA 
Roberta Elias Batalha (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Eliane Maria Ingrid Amstalden (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Condrossarcomas são tumores cartilaginosos com 
manifestações clínicas e morfológicas diversas. A 
distinção entre condrossarcoma grau I e encondroma é 
bastante difícil. O índice de proliferação celular medido 
pelo MIB-1/Ki-67 tem sido importante marcador 
relacionado ao estadiamento e prognóstico de tumores 
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e a expressão da COX-2, com a índole biológica. 
Objetivo: estudar o valor do anticorpo MIB-1/antígeno 
Ki-67 e comparar com a expressão da COX-2, 
graduação histológica e estimativa prognóstica desses 
tumores. Metodologia: foram analisados 79 casos de 
condrossarcomas clássicos e encondromas. Os 
tumores foram classificados histologicamente segundo 
critérios da OMS, 2002, em graus I, II e III. Do material 
emblocado (parafina) foram confeccionadas lâminas 
(cortes em H&E) e realizada técnica de imuno-
histoquímica para o marcador MIB-1/Ki-67. A expressão 
desse marcador foi avaliada, considerando a proporção 
de núcleos positivos, e graduada de 0 a III (ausência, 
<5%, de 5 a 10% e mais de 10%, respectivamente). 
Resultados: 56 casos apresentaram grau 0, 4 com grau 
I, 1 com grau II e 2 com grau III. 16 lâminas serão 
refeitas (material exíguo) e os casos graus I, II e III 
terão análise adicional através de software (Image Lab). 
Será feita correlação estatística com a expressão da 
COX-2, grau histológico e evolução prognóstica desses 
tumores.  
Tumores cartilaginosos - Condrossarcomas - MIB-1/Ki-67 
 
 
B0144 
AVALIAÇÃO DA ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM: 
AUDITORIA NO PRONTO ATENDIMENTO DE UM 
HOSPITAL DE ENSINO 
Beatriz Araujo Seignemartin (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Eliete Maria Silva (Orientadora), Faculdade 
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A anotação de enfermagem é o registro ordenado e 
sistematizado de informações, procedimentos, 
orientações e assistência que a equipe realizou durante 
o período em que a pessoa esteve sob seus cuidados. 
Registros adequados favorecem a comunicação da 
equipe de saúde, permitem auditar a qualidade do 
serviço realizado, servem como instrumento ético e 
legal para esclarecer as responsabilidades por parte 
dos profissionais ou da própria instituição. Com os 
objetivos de avaliar a qualidade das anotações da 
equipe de enfermagem do Pronto Atendimento-PA, 
verificar as anotações de enfermagem disponíveis e 
comparar o padrão da anotação realizada no PA com o 
previsto nas normas do conselho profissional e 
literatura científica, este estudo quantitativo e 
retrospectivo foi realizado por meio da auditoria de 
prontuários em que foram avaliadas as anotações da 
"Ficha de Atendimento de Enfermagem-PA" de um 
hospital escola entre janeiro a junho de 2011. A 
amostragem sistemática de 126 prontuários teve os 
itens da ficha do PA avaliados de acordo com um 
padrão de preenchimento. Dentro do atendimento 
desse serviço, a enfermagem é responsável pelo 
atendimento primário às pacientes obstétricas, fato que 
representou melhores critérios de classificação e 
preenchimento de condutas, diagnósticos e prescrições 

de enfermagem da ficha do PA comparada com as 
pacientes da ginecologia/oncologia, que são 
encaminhadas à enfermagem após atendimento 
médico.  
Registros de enfermagem - Auditoria de enfermagem - Cuidados de 

enfermagem 
 
 
B0145 
AVALIAÇÃO ENDOSCÓPICA DURANTE O PERÍODO 
PRÉ-OPERATÓRIO NOS PACIENTES OBESOS 
MÓRBIDOS COM INDICAÇÃO À CIRURGIA 
BARIÁTRICA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA FCM-
UNICAMP 
Thiago Alvim Barreiro (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Elinton Adami Chaim (Orientador), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Obesidade é uma doença universal de prevalência 
crescente e que vem adquirindo proporções 
alarmantemente epidêmicas, sendo considerada um 
dos principais problemas de saúde pública da 
sociedade moderna. A obesidade acarreta um risco 
aumentado de inúmeras doenças crônicas, como 
diabetes mellitus, dislipidemia, doenças cardio e 
cerebrovasculares, alterações da coagulação, doenças 
articulares degenerativas, neoplasias estrogênio-
dependentes, neoplasias de vesicular biliar, esteatose 
hepática (com ou sem cirrose), apnéia do sono, etc. É 
justamente o avanço do conhecimento médico sobre a 
afecção dos diversos órgãos e aparelhos citados acima 
que enfatiza a necessidade de se ampliar o estudo do 
acometimento de doenças esofagogastroduodenais 
correlacionadas a obesidade mórbida. Nas quais a 
determinação prévia auxilia no planejamento  e na 
estratégia da escolha do momento oportuno para a 
realização do melhor procedimento cirúrgico. Desse 
modo, objetiva-se criar uma base de dados que 
correlacione, em cada paciente estudado, a idade, o 
sexo, a raça e o índice de massa corpórea (IMC) que 
influenciam na presença ou na ausência das alterações 
das patologias do tubo digestivo superior supracitadas, 
em uma população de pacientes obesos mórbidos que 
se encontrem em preparo pré-operatório, para enfim 
possibilitar a determinação de modelo padrão de 
conduta 
Obesidade - Cirurgia bariátrica - Lesões gástricas 
 
 
B0146 
PREVALÊNCIA DE TIREOPATIAS EM PACIENTES 
DIABÉTICOS TIPO 2 DE CAMPINAS-SP E REGIÃO 
Ana Clara LLorente (Bolsista PIBIC/CNPq), Denise 
Engelbrecht Zantut Wittmann, Maria Cândida Ribeiro 
Parisi, Marcos Antonio Tambascia, José Walter 
Minicucci e Profa. Dra. Elizabeth João Pavin 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
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Pacientes com diabete melito (DM) apresentam maior 
prevalência de disfunções tireoidianas quando 
comparados à população geral, particularmente o DM1, 
devido à associação com outras doenças auto-imunes. 
Entretanto, estas alterações foram pouco estudadas no 
DM2. Nosso estudo visa determinar a prevalência de 
tireopatias em diabéticos 2, tratando-as quando 
necessário, a fim de impedir seu agravamento e 
repercussões no controle do DM.  Estudamos 122 
diabéticos tipo2, através das dosagens séricas de T4L, 
T3L, TSH, anticorpos anti-tireoidianos e presença de 
bócio ao exame físico. Características dos pacientes 
avaliados: 57h/65m, idade: 61,23±8,1a, tempo DM: 
17,06±7,08a, idade início DM: 44,2±8,8a e HbA1c: 
8,5±1,2%. Níveis hormonais: T4L: 1,34±0,23ng/dl; 
T3L:0,29±0,04ng/dl; TSH: 3,56±3,42µUI/ml. Bócio foi 
positivo em 9% dos casos (apenas mulheres). 
Prevalência de tireopatias foi de 32% (39/122) sendo 
que 25,6% (11/122) eram de etiologia autoimune e 
22,9% (28/122) de etiologia indeterminada (não 
autoimune). 4% (6/122) dos pacientes apresentaram 
pelo menos um autoanticorpo positivo e função 
tireoidiana normal (sugestivos de doença tireoidiana 
autoimune). Compararemos estes pacientes a 
indivíduos-controle, pareados por sexo e idade, sem 
DM e sem doença tireoidiana prévia. O grupo controle 
está com 100 casos e a análise dos resultados foi 
iniciada, mas não concluída. 
Tireopatias - Diabetes mellitus II - Tireóide 
 
 
B0147 
ESTUDO ANATOMO-FUNCIONAL DA MOTILIDADE 
COLÔNICA NA CONSTIPAÇÃO REFRATÁRIA EM 
CRIANÇAS 
Rafael Luis Moura Lima do Carmo (Bolsista 
PIBIC/CNPq), Mario Mazon, Raquel de Paula Mendes 
de Oliveira, Celso Dario Ramos, Joaquim Murray 
Bustorff-Silva, Antônio Eduardo Arruda Ribeiro, Elba 
Cristina Sá de Camargo Etchebehere, lba e Profa. Dra. 
Elizete Aparecida Lomazi (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Objetivos: Constipação funcional (CF) acomete 20 a 
30% das crianças. Uma fração dos pacientes é 
refratária à terapia convencional e pode corresponder à 
condição conhecida como slow transit constipation 
(STC), que indica a  possibilidade de terapia cirúrgica. 
O objetivo do estudo é avaliar o tempo de trânsito 
colônico por meio de técnica cintilográfica diferenciando 
portadores de STC da retenção fecal distal. Métodos: 
23 pacientes, 8 a 14 anos, portadores de CF refratária, 
realizaram estudo de trânsito colônico com 
administração por via oral de 370mbq de fitato-99mTc 
com leite. Imagens do abdome foram adquiridas 
imediatamente após a ingestão do material e após 2, 6, 
24, 30 e 48 horas; em seguida, foram analisadas 

qualitativamente quanto à progressão do radiofármaco 
pelo cólon. STC foi definido quando a maior parte do 
traçador permanecia nos cólons proximal e transverso, 
nas imagens de 48 horas. Resultados: Em 12 
pacientes foi feito diagnóstico cintilográfico de retenção 
anorretal distal e nos outros 11, de STC. Conclusões: 
A cintilografia foi efetiva para diferenciar os 2 tipos de 
dismotilidade intestinal, comprovando de forma pioneira 
a existência de STC em crianças brasileiras, permitindo 
uma terapia específica aos pacientes, e foi incorporada 
nos serviços assistenciais do HC-UNICAMP. Os 
resultados permitirão ainda o aprofundamento na 
pesquisa da etiologia da constipação funcional 
refratária. 
Constipação - Motilidade colônica - Pediatria 
 
 
B0148 
PREVALÊNCIA DE INFECÇÕES BACTERIANAS EM 
MENORES DE TRÊS MESES COM FEBRE SEM 
SINAIS LOCALIZATÓRIOS 
Tais Versali Rizzoli (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Emilio Carlos Elias Baracat (Orientador), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Descrição do estudo: a FSSL é definida como febre 
em crianças não toxêmicas, sem doença de base, por 
um período menor que sete dias, quando após 
anamnese e exame físico minuciosos, nenhuma fonte 
de infecção é encontrada. Em menores de três meses, 
o protocolo de conduta estabelece investigação ampla 
e introdução de antibioticoterapia empírica. Contudo, a 
evolução clínica na maioria dos pacientes é benigna e a 
taxa de identificação da etiologia bacteriana baixa, fato 
que pode justificar abordagem conservadora. Objetivos 
e metodologia: detectar a prevalência de infecções 
bacterianas e a evolução clínica em pacientes menores 
de três meses com FSSL. Estudo retrospectivo entre os 
anos de 2005 a 2010 dos lactentes menores de três 
meses com febre atendidos na Unidade de Emergência 
Referenciada do HC UNICAMP. Variáveis analisadas: 
idade, gênero, antecedentes neonatais, tipo de 
alimentação, época do ano, valores medidos de 
temperatura, tempo de febre, dados vitais na entrada, 
resultados dos exames (hemograma, Raio X tórax, 
urina 1/urocultura). Resultados: número total de 
atendimentos de lactentes com febre no período: 502 e 
com FSSL: 163. Dados parciais do hemograma, do 
sedimento urinário e radiologia torácica mostram 
predomínio de resultados normais, sem sinais 
sugestivos de infecção bacteriana. Conclusão: em 
lactentes menores de três meses com FSSL, a causa 
bacteriana é incomum e o protocolo de investigação 
dessa condição pode ser reavaliado. 
Febre sem sinais localizatórios - Febre - Lactente jovem 
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ESTUDO PROSPECTIVO COMPARATIVO ENTRE AS 
TÉCNICAS DE INCISÕES ESCALONADAS E 
ASSISTIDA POR VIDEOENDOSCOPIA PARA A 
RETIRADA DA VEIA SAFENA 
José Renan Gomes (Bolsista PIBIC/CNPq), Pedro 
Henrique Ramos Lopes e Prof. Dr. Fábio Hüsemann 
Menezes (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas 
- FCM, UNICAMP 
 
Introdução: Na extração de veia safena magna (VSM) 
através de incisões escalonadas, preservam-se pontes 
de tecido íntegro entre as incisões. Na assistida por 
videoendoscopia, são realizadas incisões menores. 
Objetivos: Comparar as complicações incisionais em 
pacientes operados pelas duas técnicas. Metodologia: 
Sorteio de 60 pacientes, 30 para cada grupo. Por 
limitações de material e burocracia do centro cirúrgico, 
apenas recentemente pudemos realizar cirurgias 
assistidas por vídeo, em 3 pacientes, com resultados 
ainda não conhecidos. Resultados: De 60 pacientes 
operados em um ano com retirada de safena, foram 
excluídos do estudo 40 pacientes, 27 por perda de 
seguimento, 2 por uso intra-operatório de prótese em 
lugar da VSM, 1 por recusa do TCLE, e 17 casos em 
que os dados cirúrgicos necessários não foram 
coletados suficientemente. Nos 20 pacientes estudados 
a idade média foi de 67,35 anos, sendo 12 homens, 13 
tabagistas, 5 diabéticos e 14 hipertensos. Dentre as 
complicações, foram observados 2 casos de 
hematoma, 12 de edema, 4 de infecção (de bordas 
cirúrgicas), 6 de deiscência e 2 de linfocele. 
Discussão: Na literatura, observa-se incidência de 
52,3% de edema, 25% de infecção, 36,4% de 
deiscência. Apesar da pequena amostra, a incidência 
de complicações foi comparável à da literatura. 
Extração veia safena - Extração seia safena vídeo - Complicação 

incisional 
 
 
B0150 
ESTUDO PROSPECTIVO COMPARATIVO ENTRE AS 
TÉCNICAS DE INCISÕES ESCALONADAS E 
ASSISTIDA POR VIDEOENDOSCOPIA PARA A 
RETIRADA DA VEIA SAFENA 
Pedro Henrique Ramos Lopes (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Fábio Hüsemann Menezes (Orientador), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Introdução: Na extração de veia safena magna (VSM) 
através de incisões escalonadas, preservam-se pontes 
de tecido íntegro entre as incisões. Na assistida por 
videoendoscopia, são realizadas incisões menores. 
Objetivos: Comparar as complicações incisionais em 
pacientes operados pelas duas técnicas. Metodologia: 
Sorteio de 60 pacientes, 30 para cada grupo. Por 
limitações de material e burocracia do centro cirúrgico, 
apenas recentemente pudemos realizar cirurgias 
assistidas por vídeo, em 3 pacientes, com resultados 

ainda não conhecidos. Resultados: De 60 pacientes 
operados em um ano com retirada de safena, foram 
excluídos do estudo 40 pacientes, 27 por perda de 
seguimento, 2 por uso intra-operatório de prótese em 
lugar da VSM, 1 por recusa do TCLE, e 17 casos em 
que os dados cirúrgicos necessários não foram 
coletados suficientemente. Nos 20 pacientes estudados 
a idade média foi de 67,35 anos, sendo 12 homens, 13 
tabagistas, 5 diabéticos e 14 hipertensos. Dentre as 
complicações, foram observados 2 casos de 
hematoma, 12 de edema, 4 de infecção (de bordas 
cirúrgicas), 6 de deiscência e 2 de linfocele. 
Discussão: Na literatura, observa-se incidência de 
52,3% de edema, 25% de infecção, 36,4% de 
deiscência. Apesar da pequena amostra, a incidência 
de complicações foi comparável à da literatura. 
Extração da veia safena - Complicações incisionais - Extração 

assistida por vídeo 
 
 
B0151 
ESTUDO DO GENE TUBA1A EM PACIENTES COM O 
ESPECTRO LISENCEFALIA-HETEROTOPIA 
SUBCORTICAL EM BANDA 
Eduardo Hideo Yamamoto (Bolsista PIBIC/CNPq - AF), 
Daniela Souza Aguiar, Vera Cristina Terra, Maria 
Augusta Montenegro, Marilisa Guerreiro, Fernando 
Cendes, Iscia Lopes-Cendes e Prof. Dr. Fábio Rossi 
Torres (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - 
FCM, UNICAMP 
 
As malformações do córtex cerebral (MCC) estão entre 
as principais causas de deficiência mental e epilepsia. 
Nosso grupo identificou um grande grupo de pacientes 
com diferentes formas de MCC, dentre elas o espectro 
lisencefalia-heterotopia subcortical em banda (LIS-
HSB). Dois genes, LIS1 e DCX, são responsáveis pela 
maioria dos casos de LIS-HSB com etiologia genética. 
No entanto, um novo gene denominado de TUBA1A foi 
descoberto e implicado com os casos negativos para 
alterações deletérias nos genes LIS1 e DCX. O objetivo 
deste trabalho é analisar um grupo de pacientes 
portadores do espectro LIS-HSB, em que as alterações 
gênicas não sejam em DCX e LIS1, e sim, para a 
presença de mutações no gene TUBA1A. Através das 
técnicas de PCR e sequenciamento automático, os 
exons codificantes do gene TUBA1A foram analisados 
para a presença de mutações em 33 pacientes com 
LIS-HSB. Praticamente todo gene TUBA1A foi 
analisado e apenas alterações neutras foram 
identificadas. O gene TUBA1A não está envolvido com 
a etiologia de LIS-HSB em nossos pacientes. Novos 
genes como TUBB2B, TUBA8 e WDR32 serão 
testados. 
Córtex cerebral - Malformações - Genética 
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CARACTERIZAÇÃO DE TUMORES DE MAMA 
TRIPLO-NEGATIVOS SEGUNDO EXPRESSÃO 
CLÍNICA E PADRÕES DE RECIDIVA  
Thairo Alves Pereira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Fátima Aparecida Böttcher Luiz (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Atualmente, o câncer de mama é a neoplasia mais 
comum entre a população feminina de paises 
industrializados e sua incidência vêm aumentando de 
forma consistente, nas últimas décadas. Apesar dos 
avanços no tratamento, as estimativas promissoras não 
têm se manifestado satisfatoriamente para mulheres 
em período pré-menopausa. Neste grupo, os tumores 
do tipo triplo negativos são considerados os mais 
agressivos, por apresentarem prognóstico ruim, altas 
taxas de recidiva e resistência à quimioterapia de 
primeira linha. Além disso, suas características 
biológicas e a interação com fatores genéticos e 
ambientais permanecem obscuras. Visando esclarecer 
alguns destes aspectos, o presente estudo 
acompanhou a evolução clínica de mulheres com 
diagnóstico de carcinoma ductal invasivo de mama e 
submetidas à mastectomia, como parte do tratamento 
protocolar de um hospital terciário (Campinas-SP). 
Foram incluídos 106 casos seqüenciais de mulheres 
com idade inferior a 60 anos, atendidas no período 
entre janeiro de 2003 e dezembro de 2004. Estas foram 
divididas em subgrupos, segundo a expressão dos 
receptores de estrógeno, progesterona e status HER2. 
Como resultado, 75% das mulheres tinham idade entre 
41 e 60 anos, contrapondo-se a 25% entre 21 e 40 
anos, sendo três delas mastectomizadas aos 21, 24 e 
27 anos, respectivamente. Com relação à expressão 
dos receptores de estrógeno e progesterona, 42% dos 
casos representavam tumores duplamente positivos 
(RE+; RP+), 15% eram do tipo RE-; RE+; 9% do tipo 
RE+; RP-. Por último, 35% foram negativos para ambos 
receptores. Comprovando os dados de literatura, 14 
casos consistiam em tumores triplo-negativos (15%). 
No momento, os dados clínicos e de expressão HER2 
estão sendo tabulados para tratamento estatístico.  
Triplo-negativo - Câncer de mama - Prognóstico 
 
 
B0153 
RELAÇÃO ENTRE TIPOS DE AURAS E 
ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS EM RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA EM PACIENTES COM EPILEPSIA DE 
LOBO TEMPORAL MESIAL 
Ana Beatriz Onofre Chen (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Fernando Cendes (Orientador), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O presente estudo tem como objetivo investigar a 
relação entre alterações em imagens de ressonância 
magnética (RM) e diferentes tipos de auras em 
pacientes com Epilepsia de Lobo Temporal Mesial. As 

alterações da RM serão definidas em comparação com 
um grupo controle normal. As imagens serão 
analisadas utilizando técnicas de Morfometria baseada 
em Voxel para verificar a existência de diferenças 
morfológicas entre os grupos de pacientes. Os tipos de 
auras foram caracterizados em categorias, por análise 
de 55 prontuários de pacientes. Os sintomas 
associados aos diferentes tipos de aura foram 
classificados e tabulados para análise estatística, bem 
como frequência e duração das crises epilépticas, 
alterações no eletroencefalograma, e demais variáveis 
demográficas como gênero, idade, idade de início da 
epilepsia, duração da epilepsia. O tipo mais frequente 
de auras foi Viscerossensorial (em 31 dos 55, 56%), 
seguido de Experiencial  (em 15, 27%) e Cefálica (em 
11, 20%). A soma total das porcentagens é maior que 
100 devido ao fato de que 9% dos pacientes 
apresentam auras Viscerossensorial e Experiencial; 
5,4% Viscerossensorial e Cefálica. O próximo passo 
será correlacionar os subtipos de auras com a 
segmentação das imagens de RM. 
Epilepsia - Ressonância magnética - Auras 
 
 
B0154 
APLICAÇÃO DA RELAXOMETRIA NA ANÁLISE DE 
ALTERAÇÕES DE SINAIS T2 EM PACIENTES COM 
EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL MESIAL SEM 
ATROFIA HIPOCAMPAL 
Bruno Yukio Kubota (Bolsista PIBIC/CNPq), Ana 
Carolina Coan e Prof. Dr. Fernando Cendes 
(Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
A epilepsia do lobo temporal mesial (ELTM) tem como 
principal característica patológica a esclerose 
hipocampal (EH). A ressonância magnética (RM) 
permite avaliar alteração hipocampal compatível a 
histopatologia. Os sinais de EH na RM são atrofia e 
hipersinal. O projeto busca, por meio da técnica de 
relaxometria, avaliar se pacientes com ELTM sem 
atrofia hipocampal (ELTM-SAH) apresentam alterações 
de sinal em estruturas temporais mesiais em 
comparação com ELTM e atrofia hipocampal (ELTM-
CAH) e controles. Imagens de RM T2 multi-eco foram 
analisadas pelo software aftervoxel e o sinal obtido 
manualmente em uma região de interesse em 6 ecos. 
As seguintes porcentagens de hipersinal foram 
verificadas nos pacientes com ELTM-CAH e ELTM-
SAH, respectivamente: 76,1% e 21,6% em hipocampo, 
4,9% e 14,8% em amígdala, 17,6% e 9,1% na 
substância branca temporal. Teste t demonstrou que 
ELTM-CAH e controles apresentam diferença de sinal 
significativa em ambos hipocampos, amígdala direita, 
substância branca esquerda e, que ELTM-SAH e 
controles apresentam diferença de sinal significativa em 
ambos hipocampos e amígdala direita. Conclui-se pela 
análise dos dados que pacientes com ELTM com e sem 
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AH apresentam alteração de sinal freqüente detectada 
pela técnica de relaxometria. 
Ressonância magnética - Epilepsia - Lobo temporal 
 
 
B0155 
QUANTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO SINAL T2 OBTIDO 
POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES 
COM EPILEPSIA MESIAL TEMPORAL FAMILIAR 
Luciana Akemi Yasuda Suemitsu (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Fernando Cendes 
(Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
Introdução: A epilepsia de lobo temporal mesial 
(ELTM) é frequentemente refratária ao tratamento com 
drogas antiepilépticas (AEDs) e sua causa mais comum 
é a esclerose hipocampal (EH) que é diagnosticada 
pela ressonância magnética (RM) como atrofia 
hipocampal e aumento do sinal T2, que piora ao longo 
do tempo nos pacientes com crises refratárias. Um 
subtipo de ELTM é a ELTM familiar (ELTMF) que 
também apresenta sinais de EH na RM. Objetivos: 
Quantificar o sinal T2 (relaxometria) hipocampal em 
pacientes com ELTMF. Métodos: Avaliamos um grupo 
de 26 pacientes com ELTMF e 24 controles normais 
com relaxometria hipocampal utilizando imagens 
coronais FSE-duplo-eco. A relaxometria foi determinada 
pelo programa Aftervoxel. Resultados: Não 
encontramos diferença significativa (Teste t, e Anova) 
entre os valores de relaxometria nos pacientes com 
ELTMF comparados com controles. Também não 
houve diferença entre a relaxometria hipocampal nos 
25 pacientes que repetiram a RM com intervalo de um 
ano ou mais. Conclusão: Ao contrário do que já foi 
demonstrado para pacientes com ELTM refratária não 
familiar, não encontramos aumento significativo do sinal 
T2 nos hipocampos de pacientes com ELTMF ou sinais 
de progressão desta alteração em RM repetidas. 
Epilepsia - ELTMF - Relaxometria 
 
 
B0156 
ANÁLISE COMPARATIVA DO VOLUME 
HIPOCAMPAL E TALÂMICO EM PACIENTES COM 
EPILEPSIA DE LOBO TEMPORAL MESIAL COM E 
SEM RESPOSTA ADEQUADA AO TRATAMENTO 
FARMACOLÓGICO 
Tauana Bernardes Leoni (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. 
Fernando Cendes (Orientador), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A epilepsia do lobo temporal mesial (ELTM) 
corresponde a aproximadamente 60% dos casos de 
epilepsia de lobo temporal (ELT). Apenas 50% dos 
pacientes com ELTM são responsivos ao do tratamento 
medicamentoso (benignos) com o controle das crises, 
os demais são ditos refratários ao tratamento 

farmacológico. A ELTM é caracterizada pela esclerose 
hipocampal (EH) e a ressonância magnética (RM) 
permite o diagnóstico da EH. Há trabalhos que 
evidenciam a atrofia de outras estruturas, como o 
tálamo. Volumes hipocampais e talâmicos foram 
obtidos por meio do delineamento manual dos limites 
anatômicos em cortes sequenciais das imagens de RM. 
Foi possível observar que atrofia hipocampal está 
presente em pacientes com ELT benigna, sem 
diferença estatisticamente relevante com os refratários. 
Há também, atrofia talâmica em grau semelhante na 
ELT benigna e refratária. A atrofia do tálamo foi 
correlacionada com a idade dos pacientes, o que pode 
indicar que outros fatores além da frequência de crises 
influenciam o grau de lesão nesta estrutura. 
Epilepsia de lobo temporal - Hipocampo - Tálamo 
 
 
B0157 
VALORES MORAIS E SUA INFLUÊNCIA NA 
ESCOLHA DOS CANDIDATOS A TRANSPLANTE 
Carolina Puzzi Fernandes (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Flávio César de Sá (Orientador), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O número de órgãos transplantados vem crescendo 
vertiginosamente a cada ano. Contudo, cresce ainda 
mais o número de pacientes com indicações para 
transplantes. Esforços no sentido de ampliar o número 
de transplantes vêm sendo realizados, para diminuir o 
índice de morte na lista de espera. Ante esta realidade 
de escassez de recursos, é necessário o 
desenvolvimento de critérios justos e eficientes que 
organizem a lista de espera existente. O Brasil adota o 
critério da gravidade por meio do cálculo do MELD do 
paciente, o qual se baseia unicamente em cálculos 
matemáticos de parâmetros laboratoriais. Por outro 
lado, tem-se a grande influência de valores morais na 
vida, nas escolhas e nas condutas da sociedade como 
um todo, fazendo surgir o seguinte questionamento: o 
critério escolhido corresponde à visão tida pela 
sociedade acerca desta temática? Objetivo de avaliar 
se os valores morais influenciam na escolha e na 
ordem dos candidatos ao transplante. Trata-se de 
estudo quantitativo, no qual foram apresentados aos 
sujeitos (divididos em 3 grupos: população geral, 
clínicos gerais e gastroenterologistas) seis casos 
clínicos, devendo ser escolhidos três desses casos que 
deveriam receber o órgão e aquele que não deve 
recebê-lo.  Como resultados preliminares tem-se que 
tanto a população geral como os profissionais da saúde 
não seguiram a ordem de gravidade em suas escolhas 
(MELD), mas sim tiveram grande influência dos valores 
morais na seleção dos casos, apesar dos médicos 
terem se aproximado mais deste critério em suas 
respostas. 
Transplantes - Valores morais - Ética 
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B0158 
AVALIAÇÃO SOBRE A PERCEPÇÃO DA 
ESPIRITUALIDADE ENTRE OS ACADÊMICOS DO 
CURSO DE MEDICINA DA UNICAMP 
Gustavo Oehlmeyer (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Flávio César de Sá (Orientador), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Frente a um contexto onde práticas não convencionais 
vem sendo mais utilizadas e ganham maior interesse 
por parte de pacientes no tratamento de suas 
patologias, em especial as que envolvem a 
espiritualidade, o problema-chave do presente estudo é 
avaliar como pensa a comunidade acadêmica médica 
da UNICAMP em relação à intersecção entre a Saúde, 
a Medicina e a Espiritualidade. Além disso, abordar 
qual a importância que esta assume em seu cotidiano 
acadêmico e profissional, sobretudo no lidar com o 
paciente. Assim, a metodologia do trabalho está 
baseada na aplicação consentida e esclarecida de um 
questionário estruturado com perguntas objetivas, que 
visa levantar aspectos quantitativos da percepção que o 
público-alvo tem sobre Espiritualidade. Os sujeitos de 
pesquisa serão os acadêmicos que integram, em 2012, 
todos os seis anos do curso de graduação em Medicina 
da UNICAMP. Por sua vez, os dados serão tabulados 
em variáveis quantitativas, na construção de um retrato 
de como o público-alvo avalia o problema-chave do 
estudo. Foram respondidos, no total, 329 questionários 
(50% dos sujeitos), sendo todos os seis anos avaliados. 
As respostas foram tabuladas em planilha do Excel e 
serão estatisticamente trabalhadas até o final do 
período vigente da iniciação. 
Medicina - Espiritualidade - Qualidade de vida 
 
 
B0159 
PERFIL CLÍNICO - EPIDEMIOLÓGICO DE 
PACIENTES COM HIV / AIDS E DE SEUS 
PARCEIROS  DISCORDANTES ATENDIDOS NO HC-
UNICAMP 
Anna Claudia Turdo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Francisco Hideo Aoki (Orientador), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Introdução: Parceiros discordantes são indivíduos HIV 
negativos, parceiros de pacientes soropositivos para o 
HIV/AIDS. Fatores de ordem imunológica e 
comportamental podem estar relacionados a esta 
situação rara. Objetivos: Estudar perfil clínico, 
epidemiológico e comportamental dos pacientes; 
coletar e armazenar amostras de sangue para projeto 
posterior sobre quimiocinas, a fim de determinar fatores 
para não infecção dos soronegativos. Método: 
Identificação pelo Serviço Social do HC UNICAMP de 
50 casais em uma coorte retrospectiva de 3.500 
pacientes HIV+ em acompanhamento no hospital; 

convocação destes, sob TCLE, para responderem a um 
questionário, coletar sangue, e permitir análise dos 
prontuários. Resultados: Todos os casais mostraram-
se interessados, aceitando participar do projeto, porém 
poucos compareceram nos dias de convocação. As 
dificuldades se referem ao período de 3 a 4 meses 
entre os retornos ao serviço e problemas relacionados 
ao trabalho. Os casais que compareceram foram 
submetidos aos métodos supracitados. Conclusão: A 
experiência vivenciada por meio dos questionários 
aplicados mostrou diversos perfis de casais, tornando 
importante para conclusão definitiva a continuidade do 
projeto com mudanças de estratégia e logística para 
maior adesão dos casais à pesquisa, como já está feito 
para 2ª fase do projeto. 
Parceiros discordantes - HIV/Aids - Quimiocinas 
 
 
B0160 
IDENTIFICAÇÃO DE SNPS NA REGIÃO CANDIDATA 
A CONTER UM GENE PARA EPILEPSIA DO LOBO 
TEMPORAL MESIAL FAMILIAR NO CROMOSSOMO 
18P11.31 
Murilo Guimarães Borges (Bolsista FAPESP), Cristiane 
de Souza Rocha, Wesley Tetsuya S Ide, Cláudia 
Vianna Maurer Morelli, Iscia Lopes Cendes e Prof. Dr. 
François Marie Artiguenave (Orientador), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Dentre as diferentes classificações adotadas pela Liga 
Internacional Contra a Epilepsia, a epilepsia de lobo 
temporal (ELT) é a mais frequente das epilepsias 
parciais ou focais, representando aproximadamente 
50% dos casos em adultos e tem como manifestação 
típica, a crise parcial complexa (Gloor, 1991). Este 
trabalho trata dos métodos utilizados para a 
identificação de polimorfismos de nucleotídeo único 
(SNPs) e INDELs (inserções e deleções) na região 
candidata a conter um gene relacionado à epilepsia do 
lobo temporal mesial familiar no cromossomo 18p11.31. 
Tendo esta região sequenciada com a tecnologia 
SOLiD® em quatro indivíduos da mesma família, sendo 
um classificado como controle, iniciamos a triagem das 
mutações ao analisarmos o alinhamento das 
sequências, buscando e filtrando estas alterações 
através de uma plataforma desenvolvida por nós que 
integra o Genome Browser, dbSNP e representações 
gráficas e quantitativas dos resultados nas sequências 
amplificadas. Como resultados preliminares, temos três 
SNPs e uma deleção identificados como candidatos 
potenciais, que serão validados mediante a um re-
sequenciamento com Sanger nos quatro indivíduos da 
família citados neste trabalho em um primeiro 
momento, e se confirmada a presença destes 
polimorfismos, posteriormente toda a família será re-
sequenciada. 
Bioinformática - Genética - NGS 
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B0161 
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NA FAIXA ETÁRIA 
PEDIÁTRICA: ETIOLOGIAS MAIS FREQUENTES 
Raquel Andrade Lauria (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Maria Fátima C. P. Servidoni (Co-orientadora) e Prof. 
Dr. Gabriel Hessel (Orientador), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Hemorragia Digestiva Alta (HDA) consiste em qualquer 
sangramento de origem gastrointestinal em localização 
acima do ângulo de Treitz. Como os dados sobre sua 
epidemiologia na faixa etária pediátrica são 
insuficientes na literatura, objetivou-se com esse 
trabalho identificar as etiologias e manifestações 
clínicas mais frequentes da HDA em crianças e 
adolescentes atendidos em um hospital terciário de 
referência. Trata-se de um estudo descritivo 
retrospectivo, no qual são analisados os prontuários e 
colhidos dados sobre quadro clínico e diagnóstico de 
HDA de todos os pacientes que procuraram o serviço 
de Gastropediatria e/ou o Pronto Socorro de Pediatria 
do Hospital de Clínicas da Faculdade de Ciências 
Médicas/UNICAMP por queixa de HDA durante o 
período de janeiro de 1991 a agosto de 2010. Até o 
momento, foram incluídos no estudo 279 episódios de 
HDA de janeiro de 1991 a dezembro de 2008. Destes, 
85 foram excluídos, restando 194 episódios em 159 
pacientes. Não foi possível o acesso aos prontuários 
referentes a 24 episódios até o momento. Resta a 
análise dos episódios de janeiro de 2009 a agosto de 
2010, que será concluída até agosto de 2012. Os 
resultados parciais mostram que a principal causa de 
HDA em nosso serviço é a doença péptica (42,35% dos 
casos analisados), seguida da hipertensão portal 
(38,23%). 
Hemorragia digestiva - Pediatria - Etiologia 
 
 
B0162 
DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE SAÚDE: 
ERA SOCIAL, ERA DA TEORIA DO GERME, ERA DA 
MULTICAUSALIDADE 
Camilla Bellomo de Oliveira Santos (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Gastão Wagner de Sousa 
Campos (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - 
FCM, UNICAMP 
 
As conceituações em Saúde têm sido analisadas e 
divididas em três grandes Eras: Era Social, Era do 
Germe e Era da Multicausalidade (Era Pós Teoria do 
Germe). Cada Era é processada historicamente não de 
forma linear, mas de forma dialética, o que significa que 
as eras, em seu cerne, podem conter conceituações 
próprias em saúde que não caracterizam 
necessariamente uma ruptura com o conceito anterior, 
mas o desenvolvimento deste conceito. A Era Social 
caracterizou-se como o período em que houve o 

nascimento da Saúde Pública, “a saúde tornou-se um 
assunto de Interesse público e muitas medidas efetivas 
foram desenvolvidas para o controle da doença nas 
populações”.1 Nesse período, apesar da ampliação da 
intervenção do Estado sobre problemas de saúde, a 
medicina ainda não tinha explicações causais para boa 
parte das epidemias. Atribuíam-se as doenças a 
miasmas, higiene precária e a uma série de outras 
causas. Já a Era do Germe é caracterizada 
principalmente por um salto teórico, pelo 
desenvolvimento da ciência experimental na medicina e 
pelas descobertas dos microrganismos. A Era da 
Multicausalidade (Era Pós Germe) caracteriza-se 
através das explicações que giram em torno das 
relações de uma ou várias “causas” e um ou vários 
“fatores” em saúde, baseando- se principalmente no 
tripé de determinação equitativa de influência do 
biopsicossocial. A partir das publicações que estudaram 
os conceitos de saúde e o momento histórico prático 
em que estão inseridos; e compreendendo a saúde sob 
a ótica de alguns autores que a caracterizam como 
fenômeno social subordinado às condições históricas 
de produção econômica e, portanto, determinada pelo 
grau de desenvolvimento das forças produtivas e pelas 
relações sociais de produção, faremos o estudo da 
história desses conceitos, como se relacionam com a 
sociedade em que vivemos e qual sua relação com a 
manutenção e conservação dessa mesma sociedade. 
Processo saúde/doença - Conceito de saúde - Trabalho em saúde 
 
 
B0163 
A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE: 
HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE E A PRÁTICA MÉDICA  
Marcelo Gustavo Lopes (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Gastão Wagner de Sousa Campos 
(Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
O trabalho em saúde foi se adaptando ao modo de 
produção capitalista ao longo dos séculos, sendo 
permeado por diversas características desse modelo. A 
produção em saúde também sofreu transformações que 
levaram a mudanças na maneira como o trabalho 
médico e o sistema de saúde se organizava em nossa 
sociedade. Surgem, a partir dessas mudanças, diversas 
iniciativas que visam a uma “Humanização da Prática 
Médica”, com a justificativa de que elas poderiam 
corrigir os problemas do sistema de saúde. O objetivo 
dessa pesquisa foi analisar esses projetos de 
“humanização” propostos à prática médica, entendendo 
a maneira como se relacionam com as mudanças 
ocorridas no trabalho em saúde no último século. Para 
tal, fizemos uma revisão bibliográfica em livros, teses e 
artigos havendo compilação e síntese de dados para se 
chegar às conclusões. Os resultados, até esse 
momento da pesquisa, a partir da extensa revisão 
bibliográfica estudada, é que tais projetos não cumprem 
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o papel de promover uma mudança nas condições do 
sistema de saúde e, muitas vezes, funcionam como 
mecanismo de naturalização das relações de 
exploração em nossa sociedade. Para avançar nessa 
proposta de “humanização”, precisa-se entender a 
maneira como funciona o sistema em que vivemos e 
suas implicações na organização do sistema de saúde. 
Trabalho em saúde - Humanização - Conceito de saúde 
 
 
B0164 
O SUS E A RELAÇÃO COM ORGANISMOS 
INTERNACIONAIS: DEBATES E CRÍTICAS 
Thaís Zenero Tubero (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Gastão Wagner de Sousa Campos (Orientador), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A inexistência ou insuficiência de conhecimento até 
então produzido sobre o tema, tanto quanto a possível 
insatisfação ou discordância dos resultados divulgados 
contribuíram para escolha do tema. A decisão de 
analisar os reflexos das orientações do Banco Mundial 
e outros organismos nas políticas de saúde brasileira 
deu-se não só pela atualidade do tema, mas, 
sobretudo, por se perceber a necessidade e certa 
carência de análises que buscassem interpretar e 
explicitar os processos que envolvem a conciliação de 
interesses entre os organismos internacionais e 
conflitos que estas propostas geraram no país, bem 
como a reação contrária em parte da intelectualidade, 
que parece ter capitulado aos encantos da retórica ou 
das benesses proporcionadas por estes organismos, 
ajoelhando-se resignados diante do que parecia. 
Buscou-se fazer nesse trabalho, uma reflexão teórica 
que analisa a conformação da saúde, a partir de 1970 
como áreas de interesse para o Banco Mundial, 
vinculadas a estratégia alcunhada de satisfação das 
necessidades humanas básicas, como forma de 
combater o aumento da pobreza e amenizar os riscos 
políticos para o projeto de desenvolvimento do 
capitalismo em escala mundial e, de forma mais radical, 
por razões ideológicas e financeiras é atualizada, na 
década de 1990, a ênfase na satisfação das 
necessidades humanas básicas à medida que as 
orientações do Banco Mundial e de outros organismos 
apontam para a focalização em atenção primária à 
saúde como estratégia para o alívio da pobreza dos 
países e grupos sociais mais vulneráveis. Explicou-se a 
atualização desta estratégia pela ênfase nos serviços 
sociais básicos, circunscritos à sobrevivência humana, 
que visam atender a classe socialmente desfavorecida, 
como resposta a conseqüências do padrão de 
desenvolvimento. 
Política de saúde - SUS e Banco Mundial - Saúde e relações 

internacionais 
 
 
B0165 

O PAPEL DA SAÚDE NA SOCIEDADE 
CAPITALISTA: COMO O MÉDICO CONTRIBUI NA 
REPRODUÇÃO DO CAPITAL 
Victor Vilela Dourado (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Gastão Wagner de Sousa Campos (Orientador), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Nas lutas no campo da saúde nos deparamos com a 
seguinte questão: Qual seria o papel da saúde na 
sociedade em que vivemos e em que aspectos ela 
contribui para a reprodução dessa formação social? Em 
busca de respostas para esse questionamento 
realizamos uma revisão bibliográfica em livros, teses e 
artigos de autores que estudaram sobre o papel que a 
medicina exerce em uma sociedade de classes. Alguns 
autores tendem a considerar que a medicina exerce um 
papel de neutralidade nessa sociedade, enquanto 
outros tendem a considerá-la reprodutora do sistema 
em que vivemos. No decorrer da pesquisa nos 
identificamos com os teóricos que buscam romper com 
a concepção de neutralidade e analisam as 
especificidades assumidas pela prática médica sob o 
Capitalismo. Essa pesquisa é de extrema importância 
para compreendermos a reforma sanitária, a criação e 
implementação do SUS e para entendermos a atual 
conjuntura da saúde. Nossas conclusões apontam que 
o SUS não representa uma ameaça a ordem burguesa, 
nem se contrapõe a sua existência, muito pelo 
contrário, atua de diversas formas na manutenção e 
reprodução da sociedade de classes, no entanto há 
contradições e tensionamentos na organização dos 
serviços de saúde que podem ser explorados para 
mobilizar a população rumo a transformações maiores. 
Medicina e capital - Trabalho em saúde - Conceito de saúde 
 
 
B0166 
AVALIAÇÃO DA MASSA ÓSSEA POR 
ULTRASSONOGRAFIA DAS FALANGES DA MÃO 
EM ESTUDANTES BRASILEIROS DE 7 A 17 ANOS 
DE IDADE:  RELAÇÃO COM NÍVEL 
SOCIOECONÔMICO E RAÇA  
Adrielle Caroline Lace de Moraes (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Gil Guerra Júnior (Orientador), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A massa óssea (MO) de um adulto depende da 
diferença entre o pico de MO alcançado no final da 
maturação sexual, e as perdas acumuladas durante a 
vida. Portanto, é importante avaliar a MO durante toda 
a fase de crescimento. Um método prático, não-
invasivo, portátil e sem radiação ionizante para 
avaliação da MO é a ultrassonografia quantitativa das 
falanges (QUS), porém não existem referências 
Brasileiras para este método. Portanto, o objetivo deste 
estudo foi descrever dados de referência de MO por 
QUS de acordo com o nível socioeconômico e cor da 
pele de uma população de estudantes Brasileiros de 7 
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a 17 anos. Trata-se de um estudo transversal com 
6.782 estudantes Brasileiros de ambos os sexos. O 
nível socioeconômico foi avaliado segundo a ABEP e a 
cor da pele pelo INEP e a MO pelo QUS das falanges 
da mão não-dominante. A MO foi significativamente 
maior nos brancos em relação aos pardos e negros, no 
nível socioeconômico baixo em relação ao médio e alto, 
e no sexo feminino em relação ao masculino. Após 
análise de regressão linear múltipla verificou-se que a 
idade foi a única variável que explica a maior parte dos 
resultados encontrados. Portanto, conclui-se, nesta 
ampla casuística Brasileira, que a MO aumentou com o 
decorrer da idade em ambos os sexos, independente 
da cor da pele e do nível socioeconômico.  
Massa óssea - Raça - Nível socioeconômico 
 
 
B0167 
MASSA ÓSSEA POR ULTRASSONOGRAFIA DAS 
FALANGES DA MÃO EM ESTUDANTES 
BRASILEIROS DE 7 A 17 ANOS DE IDADE: 
REFERÊNCIA DE NORMALIDADE POR IDADE, 
SEXO E ESTADIAMENTO PUBERAL 
Nelio Neves Veiga Júnior (Bolsista PIBIC/CNPq), Pedro 
Augusto Rodrigues Medaets, Adrielle Caroline Lace de 
Moraes, Roberto Regis Ribeiro, Ezequiel Moreira 
Gonçalves, Wellington Roberto Gomes de Carvalho, 
Anderson Marques de Moraes, Edson Santos Farias, 
Keila Donassolo Santos-Ribeiro, Antonio de Azevedo e 
Prof. Dr. Gil Guerra Júnior (Orientador), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O estudo da massa óssea (MO) e da composição 
corporal remete a importantes indicadores dos níveis de 
saúde e de qualidade de vida da população. Por fazer 
parte do processo de crescimento e desenvolvimento 
de crianças e adolescentes e diminuir o risco de 
fraturas e associação com osteoporose nos adultos, a 
MO deve ser avaliada desde a infância. O objetivo do 
trabalho foi descrever dados de referência de MO por 
ultrassonografia quantitativa (QUS) de acordo com o 
sexo, a idade e o estadiamento puberal de uma 
população brasileira de estudantes de 7 a 17 anos de 
idade. Trata-se de um estudo transversal com 
estudantes brasileiros, de ambos os sexos, com idade 
entre 7 e 17 anos, com estadio de maturação sexual 
definido por auto-avaliação. Os parâmetros de 
quantidade de óssea (AD-SoS) foram avaliados por 
QUS das falanges da mão não-dominante. Os 
resultados dos 6970 escolares foram divididos em 
média, mediana, desvio-padrão e percentis (3, 10, 25, 
75, 90 e 97) por idade e sexo. As meninas 
apresentaram maior AD-SoS em todas as faixas etárias 
e em todos os estadios puberais em relação aos 
meninos. É a maior casuística já avaliada na literatura, 
o que permitiu a criação de dados de referência de 
massa óssea por sexo, idade e estadio puberal de 
estudantes brasileiros de 7 a 17 anos. 

Massa óssea - Sexo - Puberdade 
 
 
B0168 
MASSA ÓSSEA POR ULTRASSONOGRAFIA DAS 
FALANGES DA MÃO: RELAÇÃO COM O ESTADO 
NUTRICIONAL EM ESTUDANTES BRASILEIROS DE 
7 A 17 ANOS DE IDADE 
Pedro Augusto Rodrigues Medaets (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Gil Guerra Júnior (Orientador), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O ganho de massa óssea (MO) que ocorre na infância 
e na adolescência se correlaciona com o estado 
nutricional. Um método prático, não-invasivo, portátil e 
sem radiação ionizante para avaliação da MO é a 
ultrassonografia quantitativa das falanges (QUS), 
porém não existem referências Brasileiras para este 
método. O objetivo deste estudo foi verificar a 
correlação entre a MO por QUS com a composição 
corporal de estudantes Brasileiros. Foi um estudo 
transversal com 6.970 estudantes saudáveis de 7 a 17 
anos de ambos os sexos. A composição corporal foi 
avaliada por antropometria (peso, estatura e pregas 
cutâneas) e as respectivas equações (IMC, IMG, massa 
magra e massa gorda) e a MO pelo QUS das falanges 
da mão não-dominante. Peso, estatura e massa magra 
apresentaram boa e positiva correlação (0,5>r>0,65) e 
IMC, IMG e massa gorda razoável e positiva correlação 
(0,2>r>0,4). A MO foi maior no sexo feminino. Após 
análise de regressão linear múltipla verificou-se que a 
idade foi a única variável que explica a maior parte dos 
resultados encontrados (r = 0,67). Portanto, conclui-se, 
nesta ampla casuística Brasileira, que a MO se 
correlaçionou com a composição corporal e que esta 
correlação decorre da natural modificação da 
composição corporal e da MO com o decorrer da idade 
em ambos os sexos. 
Massa óssea - Ultra-sonografia - Composição corporal 
 
 
B0169 
INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO NA GESTAÇÃO: 
FREQUÊNCIA, EVOLUÇÃO E COMPLICAÇÕES 
ASSOCIADAS 
Antonio Henrique Soares Telini (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Profa. Dra. Helaine Maria Besteti Pires (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Introdução: A infecção do trato urinário (ITU) é uma 
complicação clínica que estima-se que ocorra em cerca 
de 5-10% das gestações. A bacteriúria assintomática é 
uma questão importante, pois se não houver uma 
assistência adequada à gestante, pode não ser 
diagnosticada pelas estratégias de triagem do pré-natal, 
nem tratada de forma pertinente, havendo, assim, 
complicações para o binômio materno fetal. Objetivos: 
Analisar as características epidemiológicas, clínicas e a 
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evolução das gestantes com ITU, bem como a 
frequência de determinados prognósticos 
desfavoráveis, dentre os quais: recorrência após 
antibioticoterapia; perfil de resistência aos 
antimicrobianos; pielonefrite; trabalho de parto 
prematuro e baixo peso ao nascer. Métodos: Estudo 
do tipo observacional, retrospectivo, composto de uma 
coorte de gestantes atendidas no Hospital da Mulher 
Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti – CAISM, de 2000 a 
2010, que apresentaram ITU diagnosticada com 
urocultura positiva. Resultados preliminares: 14,85% 
das gestantes (665 das 4478 que realizaram urocultura) 
apresentaram pelo menos um episódio de ITU - 
prevalência acima da referida na literatura. Dentre 
essas que apresentaram a infecção, foi selecionada a 
coorte de 250 pacientes (N>232 para p<0,05), que 
ainda estão sendo avaliadas quanto à frequência dos 
prognósticos desfavoráveis. 
Infecção urinária - Gestação - Complicações 
 
 
B0170 
PREVALÊNCIA DE HEPATITE B E TRANSMISSÃO 
VERTICAL EM GESTANTES NO CAISM ENTRE 2000 
E 2010, COM ENFOQUE NAS REPLICADORAS 
VIRAIS 
Karen Hiromi Mori (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Helaine Maria Besteti Pires (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A hepatite B é uma doença com elevada prevalência 
mundial, principalmente no Brasil, sendo um grande 
problema na saúde publica atualmente. Existe a 
possibilidade de transmissão vertical, quando ocorre a 
passagem do vírus da mãe infectada para o filho. 
Existem marcadores sorológicos importantes para a 
detecção da doença, como o antígeno HbsAg e o 
HbeAg. Nas mães que são HbsAg positivo, há a chance 
de 20% de passagem do vírus HBV para a prole, 
entretanto, se ela for replicadora viral, essa chance 
aumenta de 20% para 80%. Devido a isso, existe uma 
preocupação especial com as mães HbsAg positivo. 
Este estudo tem como objetivo analisar as gestantes 
positivas para HbsAg, tendo em vista a ocorrência de 
transmissão vertical e analisar a evolução neonatal nos 
casos de mães HbeAg positivas. Será realizado um 
estudo observacional retrospectivo, a partir da revisão 
de prontuários clínicos de pacientes do CAISM 
atendidas entre 2000 e 2010. Serão analisadas a 
evolução da gestação, características clínicas e 
epidemiológicas além da evolução neonatal e risco de 
transmissão vertical. Até o momento, foram analisados 
1938 prontuários: 1196 gestantes tem sorologia 
negativa para hepatite B, 12 possuem sorologia 
positiva, 81 apresentam cicatriz sorológica e 648 
gestantes não realizaram a sorologia. Os dados obtidos 
até o momento equivalem com o esperado de pelo 

menos 1% de prevalência de hepatite B nas gestantes 
(12 de 1196). 
Gestação - Hepatite B - Transmissão vertical 
 
 
B0171 
AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO 
ANTIRRETROVIRAL EM GESTANTES INFECTADAS 
PELO HIV ATENDIDAS NO CAISM-UNICAMP ENTRE 
2000 E 2005 
Marina Morena Martins Rossini Corte (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Helaine Maria Besteti 
Pires (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - 
FCM, UNICAMP 
 
Desde 1980, a epidemia da AIDS se mostra como um 
problema de saúde pública. Com o passar dos anos,o 
quadro epidemiológico sofreu muitas mudanças e,a 
partir dos anos 90,quando a transmissão heterossexual 
tomou grande importância, a presença da mulher 
passou a ser expressiva no âmbito da pandemia. A 
maioria das mulheres infectadas vive na faixa de idade 
reprodutiva,o que pode implicar em riscos para crianças 
geradas por elas, pela transmissão vertical. O controle 
da carga viral durante a gravidez e parto parece ser o 
fator mais importante para o controle da transmissão 
mãe-filho, sendo que a aderência ao tratamento 
antirretroviral é imprescindível para que tais riscos se 
reduzam. Esse estudo observacional, de coorte, 
retrospectivo tem como objetivo avaliar a adesão à 
terapia antirretroviral em ge stantes infectadas pelo HIV 
atendidas no CAISM-UNICAMP no período entre 2005 
e 2010. Foi realizado um estudo retrospectivo, 
avaliando, através da revisão dos prontuários dessas 
mulheres a aderência ao uso do esquema antirretroviral 
proposto, além dos fatores associados à boa adesão. 
Os dados foram inseridos em um programa 
especificamente criado para esse fim em EPINFO e, 
após revisão, foram analisados pelo programa SAS 9.2, 
através de calculo de frequências, médias e regressão 
para análise dos fatores associados à boa adesão. O 
objetivo de extensão desse trabalho por mais 1 ano foi 
ampliar a casuística para o período de 2000 a 2005, 
completando os dados de 2005 a 2010, referentes a 
estudo anterior. 
Gestação - Terapia antirretroviral - Adesão 
 
 
B0172 
TOXICIDADE E EFEITOS COLATERAIS MATERNOS 
E NEONATAIS DA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL EM 
GESTANTES PORTADORAS DO VÍRUS DA 
IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA 
Mayara Satsuki Kunii (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. 
Dra. Helaine Maria Besteti Pires (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
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O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos adversos 
decorrentes da exposição à terapia antirretroviral intra-
útero e pós-natal. Foi um estudo observacional de 
coorte retrospectivo das gestantes infectadas pelo HIV 
e seus recém nascidos atendidos no período de 2000 a 
2011 no CAISM/UNICAMP e HC/UNICAMP. Os dados 
foram retirados dos prontuários, inseridos em um banco 
de dados específico em EPIINFO e analisados através 
do software SAS versão 8.2. Foram avaliados os efeitos 
colaterais maternos de 560 gestantes, como alterações 
de medula óssea, incluindo anemia e plaquetopenia, 
alergia, alterações hepáticas e metabólicas 
(dislipidemia e diabetes), além de intercorrências 
gestacionais como prematuridade e baixo peso. Com 
relação ao RN foram analisadas alterações de medula 
óssea, h epáticas e distúrbios metabólicos, além de 
malformações. A frequência de efeitos colaterais 
secundários ao uso de terapia antirretroviral foi elevada, 
independentemente do esquema utilizado. A frequência 
de efeitos adversos secundários aos esquemas 
antirretrovirais durante a gestação é elevada, porém a 
maioria das alterações são de menor gravidade, o que 
reforça essa medida como adequada para a prevenção 
da transmissão vertical do HIV 
Infeccção pelo HIV - Gestação - Terapia antirretroviral 
 
 
B0173 
AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS ERITROCITÁRIOS E 
RETICULOCITÁRIOS NA DIFERENCIAÇÃO DE 
ANEMIAS MICROCÍTICAS 
Ana Beatriz Barbosa Torino (Bolsista FAPESP), Maria 
de Fátima Gilberti, Edivilson da Costa, Gisélia de Lima, 
Carmen Aguiar e Profa. Dra. Helena Zerlotti Wolf Grotto 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
Novos parâmetros relacionados à maturação de 
eritrócitos e reticulócitos têm sido propostos no auxílio 
de diagnóstico diferencial de anemias microcíticas. O 
objetivo do estudo é avaliar a eficiência destes novos 
parâmetros na diferenciação entre Anemia Ferropriva 
(IDA), Beta-talassemia heterozigótica (Betathal) e 
Anemia de doença crônica (ACD). Métodos: Pacientes 
com anemia e microcitose (MCV < 80fl), classificados 
de acordo com parâmetros bioquímicos relacionados ao 
status do ferro, à hemoglobina (HPLC) e medidas de 
atividade inflamatória. IDA: n=26; Betathal: n= 34; ACD: 
n= 18. Os parâmetros analisados foram determinados 
pelo equipamento hematológico Sysmex XE-5000: Ret-
He, MicroR, MacroR, Delta-He, RBC-He, %HypoHe, e 
% HyperHe. Resultados: Os valores de MicroR e 
HypoHe foram significativamente maiores e valores de 
Ret-He e RBC-He menores no grupo Betathal em 
comparação com outros grupos. As porcentagens de 
MacroR e HyperHe foram significativamente maiores 
em IDA e ADC comparados ao grupo Betathal. Não 
houve diferença entre ADC e IDA em nenhum dos 

parâmetros testados. A curva ROC revelou que o 
melhor parâmetro para diferenciar IDA de Betathal foi o 
índice MicroR menos HypoHe, seguido do parâmetro 
MicroR. Os resultados são condizentes com as 
patogêneses dos diferentes tipos de anemias 
microcíticas avaliadas.  
Microcitose - Reticulócitos - Diferencial 
 
 
B0174 
RESULTADOS DO NOVO ESQUEMA TERAPÊUTICO 
DE CURTA DURAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA 
TUBERCULOSE EM CAMPINAS-SP 
Felipe Bello Torres (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. 
Dra. Helenice Bosco de Oliveira (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O estudo da tuberculose, bem como do tratamento 
dessa enfermidade são de grande importância do ponto 
de vista da vigilância epidemiológica, principalmente em 
se tratando da abordagem do sucesso e dos fatores de 
abandono associados a esse tratamento. Considerando 
a implantação no Brasil de um novo esquema de 
tratamento a partir do final de 2009, o presente estudo 
tem por objetivo avaliar casos tratados com a nova 
associação e compará-los aos obtidos com o 
tratamento anterior, para avaliar a efetividade da nova 
terapêutica. Neste sentido, foram utilizados os dados de 
pacientes atendidos na cidade de Campinas/SP, 
verificando os diferentes desfechos decorrentes dos 
tratamentos (cura, abandono, óbito e transferência). 
Observou-se aumento na categoria cura com o novo 
tratamento, em 76,8% dos casos, enquanto que, entre 
2001 e 2009, a taxa de cura representou 73%. Houve 
também diminuição do abandono de 10,6% para 8,9%. 
Adicionalmente, considerando apenas pacientes HIV 
positivos, os resultados foram mais expressivos, sendo 
a porcentagem de cura de 70,7% em comparação aos 
60% anteriores, enquanto que a taxa de abandono caiu 
de 10% para 5,2%. Sendo assim, é possível concluir 
que o novo esquema terapêutico mostrou-se mais 
efetivo, principalmente em se tratando de pacientes HIV 
positivos. 
Tuberculose - Tratamento - Efetividade 
 
 
B0175 
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS ADVERSOS AO NOVO 
ESQUEMA TERAPÊUTICO DE CURTA DURAÇÃO 
DA TUBERCULOSE, EM PACIENTES ATENDIDOS 
PELO HOSPITAL DAS CLÍNICAS-UNICAMP 
Gabriela Gaudêncio de Azevêdo (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Profa. Dra. Helenice Bosco de Oliveira (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Um novo esquema de tratamento de curto período para 
tuberculose em adultos foi introduzido pelo Ministério 
da Saúde no início de 2010. As drogas da nova 
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terapêutica, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e 
etambutol, foram empregadas em virtude do elevado 
número de doentes com a forma resistente da 
tuberculose. O presente estudo visa analisar os dados 
sobre as reações adversas apresentadas, com bases 
nos fundamentos da farmacovigilância sugeridos pela 
Organização Mundial da Saúde, relacionando-os com o 
desenvolvimento do tratamento da tuberculose e 
comparando-os aos do antigo esquema de tratamento. 
Para tal objetivo, o projeto se baseia em um estudo 
retrospectivo, descritivo, de análise dos dados 
coletados em prontuários de pacientes tratados pelo 
novo esquema no Hospital das Clínicas da Unicamp. A 
amostra é formada por 126 pacientes, sendo a revisão 
dos prontuários realizada a partir da aplicação do 
questionário revisado e desenvolvido para a pesquisa. 
A coleta de dados vem sendo feita de acordo com as 
normas e disponibilidade do Serviço de Arquivo Médico 
do Hospital das Clínicas da Unicamp. Porém, existem 
entraves à obtenção da informação pelo método de 
revisão de prontuários o que originou uma nova 
discussão no projeto e que deve ser incluída no 
trabalho final. Os dados que estão sendo coletados 
estão no processo de digitação e análise parcial, 
portanto, ainda não se obteve resultados finais e as 
discussões se mantêm em andamento.  
Tuberculose - Tratamento - Efeitos adversos 
 
 
B0176 
POSTURA CORPORAL DE CRIANÇAS COM IDADES 
ENTRE 5 E 11 ANOS COM ALTERAÇÕES DE 
MOTRICIDADE OROFACIAL 
Andréa Aparecida Miranda Iorio (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Heloisa Gagheggi 
Ravanini G. Gagliardo (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
As funções estomatognáticas, desempenhadas por 
estruturas da cavidade oral interligam-se aos músculos 
da cabeça e região cervical. São influenciadas pela 
postura corporal que interfere no posicionamento da 
cabeça e consequentemente da mandíbula. Hábitos 
orais nocivos à motricidade oral podem causar 
alterações no desempenho das funções 
estomatognáticas e consequentemente alterar a 
postura corporal. O objetivo foi avaliar e caracterizar a 
postura corporal de 26 crianças na faixa etária de 5 a 
11 anos, com alterações da motricidade orofacial e 
verificar associação com uso prolongado de 
mamadeira. Na avaliação postural subjetiva os desvios 
encontrados foram de cabeça, ombros, coluna lombar e 
triângulo de Tale. Verificou-se associação com 
alterações da motricidade orofacial os desvios de 
ombro (p=0,0064) e assimetria do triangulo de Tale 
(p=0,0071), associados especificamente a 
posicionamento e mobilidade da língua. O tempo de 
uso de mamadeira associou-se a desvios dos ombros 

(p=0,03). Conclui-se que as alterações orofaciais 
associam-se a desvios posturais envolvendo a 
musculatura cervical e coluna lombar, principalmente 
em crianças com uso prolongado de mamadeira. A 
avaliação postural subjetiva contribui para o diagnóstico 
clínico fonoaudiológico e favorece o encaminhamento a 
especialistas com vistas a prevenção. 
Postura - Sistema estomatognático - Crianças 
 
 
B0177 
PREVALÊNCIA DE PERDA DE PESO EXCESSIVA 
EM RN EM ALOJAMENTO CONJUNTO E A 
ASSOCIAÇÃO COM FATORES NEONATAIS 
Larissa Somera Alves (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Ianê Nogueira do Vale (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Descrição: Aleitamento Materno (AM) é um processo 
complexo influenciado por muitos fatores. O processo 
fisiológico de produção de leite começa imediatamente 
após o nascimento, tornando-se abundante de 24 a 36 
horas pós-parto, sendo o leite maduro após 72 horas. 
No entanto, existem situações em que este processo 
não ocorre de forma natural, podendo resultar em perda 
de peso excessiva para o recém-nascido (RN), 
hiperbilirrubinemia, reinternação, entre outros. 
Objetivos: Verificar a prevalência da perda de peso 
acima de 8% e 10% do peso de nascimento do RN e 
identificar possíveis fatores relacionados. Método: 
Estudo descritivo com 450 RN internados em 
Alojamento Conjunto (AC) de um hospital escola do 
interior do estado de SP. Resultados: Mães dos RN 
com idade média de 25,9 anos, maioria multípara, parto 
vaginal, unida e com ensino fundamental; metade 
exerce trabalho remunerado. Em relação ao RN, 
maioria a termo, adequado para idade gestacional. A 
prevalência de perda de peso acima de 10% foi de 
6,4%, acima de 8% foi de 27,3%. O parto cesariano 
esteve associado à perda de peso maior de 10% e 8% 
e a equipe demonstrou perceber as dificuldades no 
estabelecimento da lactação. Conclusões: a equipe de 
saúde tem condições de identificar e intervir nas 
dificuldades iniciais do AM, prevenindo o desmame 
precoce. 
Perda de peso - Amamentação - Recém-nascido saudável 
 
 
B0178 
INSUFICIÊNCIA RENAL NA CIRROSE HEPÁTICA E 
SUAS IMPLICAÇÕES QUANTO À SOBREVIDA 
APÓS O TRANSPLANTE DE FÍGADO 
Cesar Capel de Clemente Junior (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Profa. Dra. Ilka de Fátima Santana Ferreira Boin 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
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A insuficiência renal (IR) é frequente em transplantados 
de figado e pode estar associada com a sobrevida em 
longo prazo. Analisamos prontuários de transplantados 
de Junho de 1994 a Outubro de 2010 na UNICAMP. A 
IR foi definida através do clearence da creatinina (CCr), 
calculada pelo método de Cockcroft-Gault e os 
pacientes foram distribuídos em 3 grupos: CCr maior 
que 90, entre 90 e 60, e até 60ml/min/1.73m². A taxa de 
sobrevida foi calculada pelo método de Kaplan-Meier e 
regressão de risco proporcional de Cox para verificar 
fatores preditivos para a sobrevivência, usando a morte 
e o CCr como variáveis de estratificação. Os grupos 
foram comparados usando o teste de Kruskal-Wallis (p< 
0,05) para associar a IR observada no período pré-
transplante e verificar em longo prazo a sobrevida. 
Foram estudados 305 pacientes. CCr pré-operatório e 
pós-operatório foram respectivamente: >90 (187/59,9% 
e 82/26,3%); entre 60-90 (77/24,7% e 74/23,7%) e até 
60 (41/13,1% e 149/47,7%). Os doentes com CCr pré-
operatorio até 60 tiveram a pior sobrevida a curto e a 
longo prazo, com a maior incidência de internação e 
UTI (P=0,0034) e o único fator preditivo do doador foi 
idade acima de 40 anos que se associou a maior 
necessidade de hemotransfusão e incidência de 
disfunção pós operatória hepática e renal. A 
insuficiência renal pre transplante hepático pode ser um 
fator preditivo de sobrevida em longo prazo. 
Cirrose - Transplante - Insuficiência renal 
 
 
B0179 
MELDNA E SUAS VARIANTES: UMA ANÁLISE DA 
SOBREVIDA DE PACIENTES SUBMETIDOS A 
TRANSPLANTE HEPÁTICO 
Cláudia Souza Lucatto (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Ilka de Fátima Santana Ferreira Boin 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
RESUMO: Para a avaliação da sobrevida de pacientes 
transplantados é usado o MELD. O estudo em questão 
avaliou a funcionalidade de outras escalas: MELDNa, i 
MELD, MESO, UKELD e MELD-Na. Objetivo: Verificar 
a aplicação do escore MELDNa, como predição da 
sobrevida após o transplante, através de uma análise 
comparativa de eficiência,com as demais escalas. 
Métodos: Dados coletados em um estudo do tipo coorte 
longitudinal retrospectivo em pacientes transplantados 
Gastrocentro da Unicamp de 2010 à 2012. Foram 
excluídos indivíduos com retransplantes, insuficiência 
hepática aguda, crianças e enxertos duplos ou 
reduzidos. Avaliaram-se dados de doadores e 
receptores. Análise estatística foi realizada através de: 
análise de regressão univariada e/ou múltipla, 
estatística ‘c’, teste exato de Fisher, método de Kaplan-
Meier (teste log-rank) para sobrevida, e análise de 
regressão de Cox para risco de óbito ajustado para as 
condições clínicas. Resultados: Observa-se uma 

predominância de pacientes transplantados homens e  
com idade média de 50 anos, com MELD variando 
entre valores de 7 e 50. Com a análise das 
classificações, obteve-se como medianas para: 
MELDNa 20, MELD-Na 21, MESO 1,4, UKELD 40 e 
Imeld 39. Conclusão - A sobrevida dos receptores a 
curto e longo prazo é associada a escores MELDNa 
acima de 20.  
MELDNa - Transplante hepático - Sobrevida 
 
 
B0180 
SOROPREVALÊNCIA DO HERPESVÍRUS HUMANO 
(HHV-8) E CITOMEGALOVÍRUS (CMV) EM 
TRANSPLANTADOS DE FÍGADO NA UNICAMP 
Raiza Samenica Esper (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Ilka de Fátima Santana Ferreira Boin 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
Os herpesvírus são universais, apresentam alta 
prevalência na população e após infecção primária  
perma-  necem latentes, podendo ser reativados por um 
período de imunossupressão, como acontece em 
pacientes submetidos à transplantes, podendo causar 
complicações graves, que vão desde rejeição de 
enxertos ao óbito. O objetivo da pesquisa visou a 
monitorização do Citomegalovírus Humano (CMV) e o 
Herpesvírus Humano 8 (HHV-8) em pacientes 
submetidos à transplante hepático na Unidade de 
Fígado e Transplante Hepático do Hospital das Clínicas 
da UNICAMP para compreender melhor os aspectos 
que envolvem a  infecção pelo HHV-8 e suas inter-
relações com o CMV, utilizando técnicas laboratoriais 
que fazem diagnós- tico precoce de infecção ativa, 
avaliação da terapia antiviral específica e prevenção da 
doença causada por esses vírus. A metodologia 
baseou-se na utilização de testes laboratoriais de 
Antigenemia e N-PCR (em sangue periférico para 
detecção CMV), para avaliação do impacto clínico 
causado por essa virose nos transplantados e na 
análise do prontuário desses pacientes. Com essa 
metodologia, 30,91% dos pacientes tiveram infecção 
ativa por CMV sendo 66,66 sintomáticos, Os testes 
laboratoriais para HHV-8 não foram realizados devido a 
problemas com o fornecimento do kit que já foi 
encomendado. Enquanto isso foi reali- zado um 
levantamento bibliográfico a respeito da infecção pelo 
HHV-8 em busca de sintomas específicos que 
pudessem correlacioná-la a rejeição, que será 
confirmada com a sorologia. 
HHV-8 - Citomegalovírus - Transplantados de fígado  
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COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS APÓS 
TRANSPLANTE HEPÁTICO NO HOSPITAL DE 
CLÍNCAS DA UNICAMP ENTRE 2000 E 2011 
Renan Carlo Colombari (Bolsista PIBIC/CNPq), Antonio 
Luis Eiras Falcão e Profa. Dra. Ilka de Fátima Santana 
Ferreira Boin (Orientadora), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O transplante ortotópico de fígado vem ocorrendo de 
maneira muito satisfatória em pacientes que 
apresentam doenças hepáticas crônicas terminais, 
formas graves de insuficiência hepática aguda e 
algumas doenças metabólicas e neoplásicas. Dentre 
todas as complicações pós-cirúrgicas, as neurológicas 
merecem destaque, já que atingem até 30% dos 
pacientes transplantados, sendo causa significativa de 
morbidade e mortalidade e influenciando na qualidade 
de vida após a cirurgia. Os objetivos deste trabalho são 
determinar os tipos de complicações neurológicas e sua 
frequência em pacientes submetidos ao transplante, 
bem como estudar sua sobrevida. Foram analisados os 
prontuários dos pacientes submetidos à transplantação 
na Unidade de Transplante Hepático do Hospital de 
Clínicas da Unicamp entre 2000 e 2011, totalizando, 
após os critérios de exclusão, em 269 pacientes 
estudados. A maioria dos transplantados era do sexo 
masculino (73,2%), branca (97,1%) e com idade média 
de 49 anos. Em relação à etiologia do transplante, o 
vírus da hepatite C estava presente em 56,5% dos 
casos. Já o álcool, em 33,1%. As complicações 
neurológicas apareceram, no primeiro mês após o 
transplante, em 29,4% dos casos. Destacaram-se: 
cefaleia, tremor, confusão mental, encefalopatia, 
convulsão e acidente vascular encefálico. 
Compicações neurológicas - Transplante hepático - Fígado 
 
 
B0182 
COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE BIÓPSIAS 
HEPÁTICA DE CONGELAÇÃO (FROZEN-SECTION) 
E DE EMBLOCAGEM EM PARAFINA (HE) QUANTO 
A EFICIÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE NÍVEIS DE 
ESTEATOSE NO PRÉ-OPERATÓRIO DO 
TRANSPLANTE 
Stephanye Mariano Figueiredo (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Cecília A. E. Escanhoela (Co-orientadora) e Profa. Dra. 
Ilka de Fátima Santana Ferreira Boin (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Introdução: Há uma desproporção entre o número de 
fígados disponíveis para transplante e a quantidade de 
pacientes em listas de espera. Um dos fatores de maior 
relevância na análise patológica do fígado a ser 
transplantado é o nível de esteatose. Não há 
concordância entre os patologistas sobre qual método 
de biópsia é a mais eficaz para análise dos fígados no 
pré-transplante, sendo que os métodos mais utilizados 
são o do exame de congelamento e o de emblocagem 

em parafina. Objetivo geral: Analisar os métodos de 
congelamento e HE nas biópsias de fígados. Objetivo 
específico: Quantificar o número de fígados 
descartados erroneamente devido equívocos na 
estimativa de níveis de esteatose hepática no Hospital 
de clínicas da Unicamp. Material e métodos: O estudo 
é uma análise retrospectiva e comparativa dos 
prontuários e lâminas arquivados no departamento de 
Anatomia Patológica do Hospital de Clínicas – 
Unicamp. Resultados: Foram revisados 44 casos, nos 
quais foi possível identificar em 36 deles, algum tipo de 
diferença na quantificação de esteatose entre o 
diagnóstico da biópsia de congelação e da emblocagem 
de parafina. Para conclusão, serão analisados a 
condição de perfusão do órgão na chegada do serviço 
para, assim, identificar qual a repercussão clínica do 
estudo. 
Biópsia de congelação - Transplante de fígado - Esteatose hepática 
 
 
B0183 
COMPARAÇÃO DAS DIFICULDADES TÉCNICAS DA 
INSERÇÃO DE DIU EM NULÍPARAS E MULTÍPARAS 
COM OU SEM CESÁREA ANTERIOR 
Ana Carolina de Souza Atti (Bolsista PIBIC/CNPq), Ana 
Raquel Gouveia dos Santos e Profa. Dra. Ilza Maria 
Urbano Monteiro (Orientadora), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A demanda de utilização de métodos anticoncepcionais 
é cada vez maior em nosso meio. Diante das mais 
diversas opções, o Dispositivo Intrauterino (DIU) é um 
método que se destaca por sua alta eficiência e 
praticidade. Entretanto, tal método é subutilizado, 
devido a dificuldades de inserção e de não aceitação do 
mesmo devido a sintomas como sangramento e 
dismenorréia. O presente estudo tem como principal 
objetivo identificar e comparar as dificuldades técnicas 
encontradas na inserção do DIU entre nulíparas e 
multíparas com e sem cesárea anterior, além da 
impressão da paciente quanto à dor do processo. 
Foram selecionadas 59 mulheres do Ambulatório de 
Planejamento Familiar do CAISM – UNICAMP 
interessadas em anticoncepção (18 nulíparas, 18 
multíparas sem cesárea e 23 multíparas com cesárea), 
que realizaram a colocação do DIU por profissional 
qualificado e quantificaram a dor durante e após o 
procedimento. Os dados obtidos estão sendo 
computados em um banco de dados estruturado no 
Excel, onde serão comparados entre si e analisados 
segundo os escores de dor, através do teste de qui-
quadrado.  
Inserção de DIU - Anticoncepção - Paridade 
 
 
B0184 
ANÁLISE MOLECULAR DOS GENES GABRA1 E 
EFHC1 EM PACIENTES COM EPILEPSIA 
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MIOCLÔNICA JUVENIL E OUTRAS EPILEPSIAS 
IDIOPÁTICAS GENERALIZADAS 
Camila Vieira Soler (Bolsista PIBIC/CNPq e FAPESP), 
Marina Coelho Gonsales, Felipe Augusto de Oliveira, 
Luiz Eduardo Betting, Fernando Cendes e Profa. Dra. 
Iscia Teresinha Lopes Cendes (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Epilepsias são síndromes neurológicas crônicas 
causadas por disfunção temporária de um conjunto de 
neurônios. As Epilepsias Idiopáticas Generalizadas 
(EIGs) têm maior predisposição genética. Entre elas, a 
Epilepsia Mioclônica Juvenil (EMJ) é a mais frequente. 
O gene GABRA1 codifica uma subunidade de um 
receptor que atua na regulação da excitabilidade 
neuronal, o gene EFHC1 codifica uma proteína ligada 
ao desenvolvimento do sistema nervoso central. 
Realizamos triagem de mutações nesses dois genes 
em 85 pacientes com EMJ e outras EIGs, com o 
objetivo de identificar alterações e estabelecer 
possíveis correlações genótipo-fenótipo. Utilizamos 
algoritmos para predição do impacto das trocas de 
aminoácidos na função da proteína. Em GABRA1, 
identificamos três mutações silenciosas e uma 
intrônica, todas presentes em bancos de dados de 
SNPs e sem potencial deletério. Em EFHC1, 
identificamos duas alterações inéditas e seis já 
descritas em bancos de dados de SNP. Sete das oito 
alterações encontradas foram preditas como deletérias 
e afetam exclusivamente pacientes com EMJ. No 
entanto, os resultados da predição foram controversos, 
revelando a alta complexidade genética da EMJ e EIGs 
relacionadas. Não observamos ocorrência de mutações 
em regiões gênicas preferenciais. O GABRA1 parece 
não estar relacionado com EIG em nossa casuística. 
Neurogenética - Genes candidatos - Epilepsias 
 
 
B0185 
O MÉDICO NA QUESTÃO DA 
ESPIRITUALIDADE/RELIGIOSIDADE NA RELAÇÃO 
MÉDICO-PACIENTE: UM ESTUDO QUALITATIVO DO 
PANORAMA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA 
UNICAMP 
Paula Caroline Guissi (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Jamiro da Silva Wanderley (Orientador), Faculdade 
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A medicina sempre esteve em contato com a questão 
espiritual e religiosa ao longo de toda a história, sendo 
o médico considerado autoridade quase divina por 
muitos povos antigos. No Renascimento, porém, houve 
uma ruptura entre ciência e a religião que perdura até 
hoje, direcionando muitos procedimentos na área de 
saúde; principalmente com o advento da “medicina 
tecnicista”, que elaborou o conceito de saúde sobre 
uma concepção orgânica e materialista apenas, ainda 
que os médicos admitam a importância de se discutir 

religiosidade/espiritualidade em saúde, na Relação 
Médico-Paciente (RMP). Com isso, o projeto tem como 
objetivo a abordagem de médicos de diversas 
especialidades clínicas e cirúrgicas, por meio de 
questionário semi-estruturado, quanto ao tema da 
espiritualidade/religiosidade na Relação Médico-
Paciente. Até o presente momento, foram realizadas 
entrevistas com 43 médicos de diversas 
especialidades; quando perguntados sobre o tema, foi 
observado que a maioria dos entrevistados possui 
crença religiosa/espiritual, e que a mesma, considerada 
importante na vida pessoal, influencia moderadamente 
a conduta profissional. Também foi observado uma 
atitude de respeito à crença do paciente – salvo 
exceções que envolvam risco à vida -, quanto à 
interferência da crença do mesmo num possível 
tratamento. Os objetivos inicialmente previstos têm sido 
alcançados, o que permitirá conclusões não só sobre o 
tema, mas também quanto às repercurssões 
relacionadas à abordagem do tema. 
Espiritualidade - Hospital de clínicas - Médico 
 
 
B0186 
ESPIRITUALIDADE NA PRÁTICA MÉDICA: A 
IMPORTÂNCIA DE CONHECER O LADO 
ESPIRITUAL DO PACIENTE 
Roger Vieira Horvat (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Jamiro da Silva Wanderley (Orientador), Faculdade 
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Desde os tempos mais remotos, a espiritualidade está 
relacionada com a prática médica e nos dias de hoje, 
cada vez mais, nota-se a importância de abordar as 
questões espirituais no relacionamento com o paciente. 
Estas questões relacionam-se diretamente ao fato de 
que, além dos problemas físicos, os pacientes também 
passam por problemas sentimentais e emocionais, 
sendo o conhecimento sobre a espiritualidade grande 
suporte nesses momentos. Visa-se, então, entender 
qual a influência da espiritualidade sobre a questão 
saúde-doença do paciente. Para isso utilizou-se o 
questionário FICA, analisando as respostas dadas sob 
uma visão qualitativa. Tem-se como resultado, 
pacientes que julgam ser muito importante a 
abordagem, por parte do médico, de questões 
espirituais, uma vez que fora colocado pelos 
entrevistados, ser a espiritualidade parte importante em 
sua vida. Outro ponto colocado por eles é que um 
grupo em que há proximidade de crença oferece 
grande suporte, principalmente nos casos relacionados 
à saúde. Conclui-se, desse modo, que a espiritualidade 
é importante para os pacientes em diversos aspectos, 
sendo um importante sustentáculo a eles. 
Espiritualidade - Prática médica - Conhecimento espiritual 
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AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
DA CIRURGIA DA FCM - UNICAMP 
Brayner Dulfes Luís Marques Iorio (Bolsista 
PIBIC/CNPq - AF) e Prof. Dr. Joaquim Murray Bustorff 
Silva (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - 
FCM, UNICAMP 
 
O objetivo desta pesquisa é realizar uma análise 
descritiva inicial dos dados obtidos pelo levantamento 
histórico dos alunos no decorrer desses vinte e um 
anos de existência do programa. O estudo permitirá 
avaliar o perfil dos egressos do CPGCC, e identificar 
onde estes estão atuando profissionalmente e avaliar 
quantitativa e qualitativamente sua produção científica. 
Além disso, ressaltar a importância das diferentes 
formações acadêmicas dos egressos após a criação do 
CPGCC e a relevância das pesquisas realizadas por 
estes, o que proporciona e abrange novas qualidades 
ao programa de pós-graduação, fomentando o diálogo, 
o conhecimento e o saber na área da Cirurgia e o 
impacto deste no âmbito da saúde publica. A 
metodologia a ser utilizada no estudo será composta 
por busca em arquivos institucionais, busca em 
indexadores, entrevista telefônica com os egressos, e 
algumas entrevistas mais elaboradas com profissionais 
representativos, que acabaram por se tornar 
coordenadores do curso e assim possuem um valioso 
background para avaliar o programa. Foram avaliadas a 
produção científica dos 317 alunos concluintes entre 
1990-2011 que mostrou uma grande produção 
bibliográfica com muitos dos alunos ocupando cargos 
de importância científica em diversas instituições de 
ensino no país. 
Bibliometria - Pós-graduação - Cirurgia 
 
 
B0188 
AVALIAÇÃO DO PADRÃO DE EVACUAÇÃO EM 
CRIANÇAS SUBMETIDAS A ABAIXAMENTO 
ENDOANAL EXCLUSIVO PARA TRATAMENTO DE 
DOENÇA DE HIRSCHSPRUNG 
Paula Haveroth Takegawa (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Joaquim Murray Bustorff Silva (Orientador), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O objetivo do projeto é avaliar a função anal no pós-
operatório tardio de uma técnica cirúrgica nova para a 
correção da doença de Hirschsprung - uma doença que 
afeta principalmente a parte distal do cólon, tornando-o 
disfuncional. Resumidamente, essa técnica consiste em 
retirar cirurgicamente tal parte via endoanal 
(abaixamento endoanal exclusivo). Para essa 
avaliação, foi aplicado um questionário sobre a função 
anal em dois grupos, o grupo controle e o grupo 
operado pela técnica, com o objetivo de compará-los. O 
meio de comunicação para a aplicação do questionário 
ao grupo controle foi o telefônico. Até a data de entrega 

deste relatório, a maioria dos pacientes do grupo 
estudado não foi possível ser contatada. Muitos dos 
telefones que constavam na ficha cadastral de cada 
paciente se encontravam desatualizados. Porém, até a 
data do congresso, será tentado contato com os 
pacientes do grupo estudado através de outros meios 
de comunicação, com a finalidade de se estabelecer 
um número adequado de pacientes contatados para 
que possa haver uma comparação numericamente 
significativa (comparando-se o “score” dos 
questionários respondidos). Entretanto, independente 
do número de pacientes operados que disponibilizarão 
os dados, o trabalho mostrará a comparação entre os 
grupos e a avaliação da técnica, assim como foi 
proposto. 
Megacolo - Constipação - Mondragon 
 
 
B0189 
INFLUÊNCIA DA BIOESTIMULAÇÃO COM LASER 
DE BAIXA POTÊNCIA NA EVOLUÇÃO DA 
PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA - ESTUDO 
EXPERIMENTAL 
Ana Carolina Feitosa Riedel (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Edmyr Rosa Reis, Hugo Fontan Kohler, Alexandre Leite 
Rodriques de Oliveira, Ester Maria Danielli Nicola (Co-
orientadora) e Prof. Dr. Jorge Rizzato Paschoal 
(Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
A paralisia facial periférica (PFP) promove prejuízo 
funcional, cosmético e psicológico. Diversos ensaios 
experimentais visando estimular a regeneração 
nervosa, num contexto geral, são encontrados na 
literatura contemporânea. O laser de baixa potência 
(LBP) tem sido um dos recursos empregados, porém 
não encontramos relatos do seu emprego na PFP 
especificamente. Este estudo propõe um modelo 
experimental de PFP em roedor e objetiva pesquisar a 
influência do laser de baixa potência, neste caso o 
HeNe de 632,8 nm, no seu tratamento. Foram 
realizados procedimentos cirúrgicos em 21 ratos Wistar 
machos que foram submetidos à transecção completa 
do nervo facial (NF), seguida de neurorrafia. Destes, 
oito foram a óbito, três evoluíram sem PFP completa e 
10 ratos evoluíram com PFP. Dos animais com PFP, 
um grupo de dois ratos foi submetido à estimulação 
com o LBP durante 13 dias e o restante dos animais 
permaneceu como controle. A avaliação da 
regeneração nervosa foi realizada pela observação 
semanal da simetria facial, da recuperação do 
movimento das vibrissas e do piscar de olhos, por 12 
semanas. Em função da dificuldade para gerar PFP 
completa nos animais operados, e alta taxa de óbito no 
seguimento, focamos em estudar a anatomia e 
evolução natural da regeneração nervosa no roedor, 
incluindo estudo histológico do NF. Observamos 
clinicamente rápida recuperação dos movimentos 
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faciais no roedor, com recuperação completa em 
ambos os grupos no período observado. 
Paralisia facial - Regeneração nervosa - Laser baixa potência 
 
 
B0190 
QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE 
ENFERMAGEM: FATORES QUE CONTRIBUEM E 
DIFICULTAM O TRABALHO 
Flávia Cristina Zanchetta (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Katia Stancato (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O modelo atual de trabalho exige muito do profissional 
e ocasiona muitos desgastes ao trabalhador que afetam 
sua qualidade de vida. Estes desgastes vão desde 
questões bastante discutidas e exploradas como longas 
jornadas de trabalho , sobrecarga de tarefas até a falta 
de oportunidade de reflexão e liberdade para a 
participação de processos decisórios. O cuidado, papel 
primordial desempenhado pelo enfermeiro, não é auto-
aplicável, já que a sobrecarga de tarefas não permite 
que isso seja realizado e contribui para a insatisfação 
profissional afetando a qualidade de vida. O objetivo da 
pesquisa é identificar os fatores que contribuem e 
dificultam o trabalho do enfermeiro que interferem em 
sua qualidade de vida. O estudo possui abordagem 
quantitativa o qual os profissionais de Unidades 
Básicas de Saúde (UBS-Prefeitura da cidade de 
Campinas) e Hospital de Clínicas da Unicamp (HC-
UNICAMP) respondem a dois questionários: um de 
identificação profissional e outro um instrumento 
reduzido para avaliação da qualidade de vida  fechadas 
baseado na Escala de Likert.  
Qualidade de vida - Trabalho - Enfermagem 
 
 
B0191 
PROJETO DE PESQUISA SOBRE A SATISFAÇÃO 
DOS PACIENTES E FAMILIARES ATENDIDOS NOS 
AMBULATÓRIOS DO HOSPITAL ESTADUAL DA 
CIDADE DE CAMPINAS-SP 
Ricardo Dourado Rueda (Bolsista PIBITI/CNPq) e 
Profa. Dra. Katia Stancato (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O Sistema Único de Saúde, com mais de 20 anos de 
criação, ainda enfrenta dificuldades em relação ao 
atendimento de saúde que presta à população e a 
busca pela qualidade se faz necessária para garantir 
uma menor desigualdade no acesso aos serviços de 
saúde. Dessa forma, buscamos desenvolver uma 
pesquisa nos Ambulatórios do Hospital de Clínicas da 
Universidade Estadual de Campinas (HC/UNICAMP), 
localizado no distrito de Barão Geraldo, Campinas – 
São Paulo, para avaliar a qualidade do atendimento 
prestado, através da satisfação dos usuários e 
familiares. A coleta de dados se dará através da 

aplicação de um questionário com o intuito de avaliar a 
qualidade do serviço prestado, tanto em relação à 
estrutura física quanto em relação ao atendimento 
oferecido pela equipe de saúde.. Esperamos, ao final 
do estudo, contribuir com conhecimentos que auxiliem 
no aprimoramento de uma assistência de qualidade e 
que reflitam na satisfação dos usuários dos 
Ambulatórios do Hospital de Clínicas. Até o presente 
momento, foi realizado aprofundamento teórico e 
adequação do projeto as especificações do comitê de 
ética em pesquisa. 
Segurança do paciente - Satisfação do paciente - Qualidade da 

assistência à saúde 
 
 
B0192 
ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E 
MORBIDADE NOS PRIMEIROS SEIS MESES DE 
VIDA: UM ESTUDO DE COORTE  
Nathália Barros Campos (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Anita Cassoli Cortez e Profa. Dra. Leticia de Las 
Mercedes Marin Leon (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Introdução – Crianças com aleitamento materno 
exclusivo inferior a 6 meses apresentariam maior 
incidência de doenças diarréicas agudas, doenças 
respiratórias agudas ou otite aguda. Objetivos – 
Comparar até os 6 primeiros meses de vida, o tempo 
de aleitamento materno  de doenças infecciosas do 
aparelho digestório, do aparelho respiratório e otite 
aguda. Relacionar se a morbidade está associada a 
outros fatores além da curta duração do AME, como 
variáveis demográficas, diferenças socioeconômicas e 
condições de moradia, identificar quais as variáveis 
associadas ao aparecimento de doenças infecciosas do 
aparelho digestório, do aparelho respiratório e otite 
aguda. Métodos: foi realizado um estudo de coorte 
com seguimentos aos 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias 
entre mães que tiveram parto no CAISM. Foram 
aplicadas uma entrevista inicial com perguntas 
abrangendo características socioeconômicas, 
demográficas, de saúde da mãe e do bebê e de 
aleitamento materno e 6 ligações mensais com 
perguntas sobre aleitamento e a saúde do bebe. Antes 
da entrevista inicial foi solicitada a assinatura do TCLE. 
Foram convidadas a participar do estudo, pacientes do 
Alojamento Conjunto do CAISM-UNICAMP, residentes 
em Campinas, sendo 153 mães com parto cesariano e 
153 com parto vaginal. Os critérios de exclusão foram 
mães menores de 18 anos, sem telefone para contato, 
gravidez gemelar, mães que não tinham sanidade 
mental ou física para responder questionários e aquelas 
cujos bebês não apresentavam características 
fisiológicas adequadas à sucção do leite. O banco de 
dados foi digitado em Epi Info e para análise foi 
exportado para SPSS 15.0. Foram construídas tabelas  
descritivas das variáveis demográficas, 
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socioeconômicas, da saúde da mãe e do bebê segundo 
presença de doença, sendo usado para comparações o 
valor de p do teste Chi2. Mediante análise de 
sobrevivência de Kaplan-Meier foi calculada a média e 
mediana do tempo de aleitamento materno exclusivo 
até os 180 dias segundo presença ou não de 
internação por doenças respiratórias, digestórias ou 
otite. Resultados: Não morar com o pai da criança 
esteve associado a internações por doenças 
respiratórias (p=0,000)  e doenças diarréicas (p=0,001). 
Em crianças com internação por doença diarréica 
houve predomínio de peso normal ao nascer. Lactentes 
com internação por otite pertenciam a famílias com 
carro (p=0,021) e apresentaram antecedente de menos 
de 7 consultas de pré-natal  (p=0,002). Não houve 
diferença significativa na duração de aleitamento 
materno exclusivo segundo a presença ou não de 
internação por doenças (p>0,05 do teste Log-rank), 
contudo, a duração do aleitamento materno exclusivo 
foi menor em bebês que apresentaram doenças 
respiratórias, diarréicas, infecção urinária ou otite, 
sendo que a curva de sobrevivência de AME 
compromete-se mais precocemente na otite. Para o 
congresso serão apresentados resultados de análise de 
regressão de Cox. Conclusão: a prevenção das 
doenças estudadas pode prolongar a duração do AME. 
Aleitamento materno - Morbidade infantil - Condições 

socioeconômicas 
 
 
B0193 
O LADO DO ACOMETIMENTO DO AVC CAUSA 
APTIDÃO OU SEQUELA MOTORA DISTINTA? 
Hélio Mamoru Yoshida (Bolsista PIBIC/CNPq), Fabricio 
Oliveira Lima, Paula Teixeira Fernandes (Co-
orientadora) e Prof. Dr. Li Li Min (Orientador), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é responsável por 
grande número de óbitos em todo o mundo. Os déficits 
mais comuns são hemiplegia e hemiparesia. Apesar do 
grande número de pesquisas referente ao AVC e suas 
sequelas, não há estudos que verificam a lateralidade 
da lesão nos distintos hemisférios cerebrais e o 
comprometimento motor, portanto o objetivo deste 
estudo foi comparar o desempenho motor entre 
pacientes com lesão no hemisfério direito e esquerdo. 
Foi utilizado o Protocolo de Desempenho Físico de 
Fugl-Meyer para verificar o nível do comprometimento 
motor. Foram analisados 61 pacientes acometidos por 
AVCi, atendidos pelo Ambulatório Neurovascular do 
HC/Unicamp, 35 (57,4%) do sexo masculino, 62 anos 
de idade (± 13,3). 35 pacientes apresentaram lesão no 
hemisfério esquerdo e 26 no direito. Utilizamos o 
modelo de regressão linear para ajustar para potenciais 
fatores de confusão. Foram incluídos no modelo 
informações quanto à idade, sexo, escala de AVC do 
NIH além da lateralidade da lesão. A escala de AVC do 

NIHSS (β = -4,8, p < 0,001), mas idade (β = -0,13, p = 
0,4), sexo (β = 4,2, p = 0,31) e lateralidade (β = - 5,4 , p 
= 0,19) não foram preditores da habilidade motora. 
Dessa forma, o estudo concluiu que parece não haver 
distinção entre habilidade motora causada pela 
localização nos diferentes hemisférios cerebrais. 
AVC - Hemisfério cerebral - Habilidade motora 
 
 
B0194 
RELAÇÃO ENTRE ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL E TRANSTORNOS DO SONO 
Marcela Peruzzo De Caroli (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Paula Teixeira Fernandes (Co-orientadora) e Prof. Dr. 
Li Li Min (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - 
FCM, UNICAMP 
 
Um aspecto que pode influenciar a recuperação dos 
pacientes pós-AVC é o distúrbio do sono, afetando sua 
qualidade de vida. Este trabalho tem como objetivo 
avaliar a qualidade do sono dos pacientes, os principais 
distúrbios de sono apresentados e a relação destes 
distúrbios com a qualidade de vida. Foram estudados 
21 pacientes pós-AVC recente (<6 meses do ictus) no 
Ambulatório Neurovascular do HC-Unicamp, através 
dos questionários: Escala de Sonolência Epworth, 
Índice de qualidade de sono de Pittsburgh, Questionário 
de Berlim, SF-36, e avaliação de funcionalidade pós-
AVC: NIHSS, Rankin e Barthel, e ritmo circadiano. 
Foram aplicados 21 questionários (12 homens e 9 
mulheres, com idade média de 58 anos, variando de 18 
a 83 anos). Quanto à qualidade do sono, 83,6% dos 
homens tem facilidade para dormir e 66,6% acordam 
durante a noite. Em relação às mulheres, 77,7% 
apresentaram facilidade para dormir e 77,7% acordam 
durante a noite. A média na escala Epworth foi de 7,24 
(sendo que até 9 são considerados normais) e 57,14% 
tiveram resultado positivo no Berlim, significando 
presença de distúrbio de sono. As outras relações e 
conclusões não estão aqui apresentadas, pois ainda 
estamos na fase final da coleta e tabulação dos dados. 
AVC - Distúrbios do sono - Qualidade de vida 
 
 
B0195 
TRIAGEM DE COMPROMETIMENTO DE ESTADO 
MENTAL E COGNITIVO DE PACIENTES COM AVC 
Mariana Peccia Sanchez (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Li Li Min (Orientador), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Introdução: o AVC é considerado hoje a principal 
causa de óbito e de sequelas físicas, cognitivas e 
sociais em nosso país. Objetivo: Avaliar o grau de 
comprometimento cognitivo em pacientes com AVC. 
Metodologia: Foram avaliados pacientes adultos que 
tiveram AVC no período de 1 a 24 meses após o ictus. 
Como instrumentos de avaliação, utilizamos: Teste do 
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Relógio e Mini Exame do Estado Mental (Mini-Mental). 
Resultados: Foram avaliados 29 pacientes (16 homens 
e 14 mulheres com idade média de 55 anos, variando 
de 19 a 85 anos). No Mini-Mental, a média foi de 24,75 
pontos (máximo de 30). No Teste do Relógio, a média 
foi de 2,4 na primeira etapa (construção: máximo 8 
pontos) 11,4 na segunda (leitura das horas: máx. 15 
pontos) e 9,3 na terceira (escrita das horas: máx. 15 
pontos). Conclusão: o AVC tem como sequelas a 
presença de déficits cognitivos, especialmente no que 
se refere ao funcionamento cognitivo geral. As outras 
relações e conclusões não estão aqui apresentadas, 
pois ainda estamos na fase final da coleta e tabulação 
dos dados. 
AVC - Déficit cognitivo - Teste do relógio 
 
 
B0196 
DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS 
COMPUTACIONAIS PARA A VISUALIZAÇÃO 
TRIDIMENSIONAL DE IMAGENS NEUROLÓGICAS 
Vitor da Silva Braga (Bolsista PIBIC/CNPq), Daniel 
Magalhães e Prof. Dr. Li Li Min (Orientador), Faculdade 
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Na presente pesquisa estamos desenvolvendo 
ferramentas para visualização tridimensional de 
imagens médicas sem óculos, visando sua utilização 
pelos médicos na clínica médica e ajudando na 
visualização e diagnóstico de doenças neurológicas. 
Esta pesquisa poderá ser extendida para diversos 
outros fins, servindo de um acervo gigantesco para 
grandes resultados. 
Epilepsia - AVC - Neuroimagem 
 
 
B0197 
AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS INFLAMATÓRIOS 
NO TECIDO ADIPOSO DE CAMUNDONGOS 
OBESOS COM PERDA DE FUNÇÃO DO RECEPTOR 
TLR4 
Octávio de Oliveira Santos Neto (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Daniela Soares Razolli e Prof. Dr. Licio Augusto Velloso 
(Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
Receptores Semelhantes ao Toll do tipo 4 (TLR4) são 
membros da família dos receptores de IL-1, 
responsáveis pela ativação de respostas do sistema 
imune inato, e exercem um papel importante na 
inflamação subclínica da obesidade. No atual estudo, 
camundongos selvagens ou mutantes com perda de 
função para TLR4 foram submetidos a transplante de 
medula óssea de tal forma que os selvagens receberam 
a medula óssea dos mutantes e vice-versa. Quando 
alimentados com dieta hiperlipídica, os selvagens não 
transplantados apresentam significativo aumento da 
expressão de IL-6, TNF-α, MCP-1 e MCP-3 quando 

comparados aos mutantes não transplantados. Estes, 
por sua vez, tiveram maior expressão de IL-10. Após a 
realização dos transplantes, os animais se tornaram 
quiméricos para o TLR4. Nessa condição, os mutantes 
com medula óssea de selvagens passaram a expressar 
maior quantidade de mRNA de citocinas inflamatórias 
no tecido adiposo, enquanto os selvagens com medula 
óssea dos mutantes apresentaram aumento de IL-10, 
uma citocina anti-inflamatória. Portanto, a expressão de 
TLR4 em células originárias da medula óssea é 
fundamental para que se estabeleça o fenótipo 
inflamatório em tecido adiposo de camundongos com 
obesidade induzida por dieta. 
Obesidade - TLR4 - Inflamação 
 
 
B0198 
AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS INFLAMATÓRIOS 
NO FÍGADO DE CAMUNDONGOS COM OBESIDADE 
INDUZIDA POR DIETA E PERDA DE FUNÇÃO DO 
RECEPTOR TLR4 
Vivian Naomi Horita (Bolsista PIBIC/CNPq), Daniela 
Soares Razolli (Co-orientadora) e Prof. Dr. Licio 
Augusto Velloso (Orientador), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Receptores toll-like do tipo 4 (TLR4) são ativados por 
ácidos graxos saturados presentes na dieta, mediando 
o quadro de inflamação subclínica em indivíduos 
obesos. Embora estudos caracterizem o papel do TLR4 
na inflamação hipotalâmica, pouco se sabe sobre sua 
ação na inflamação tecidual periférica. O presente 
estudo investigou o papel do receptor TLR4 na 
inflamação hepática de camundongos com obesidade 
induzida por dieta, mutantes com perda de função para 
TLR4 e seu controle tipo selvagem. Animais mutantes 
foram imunoablados e transplantados com medula 
óssea de doadores selvagens e vice-versa. Análises 
por PCR em tempo real no fígado dos animais foram 
realizadas para avaliar a expressão relativa do RNA 
mensageiro das citocinas e quimiocinas IL-6, IL-10, IL-
1β, TNFα, MCP-1 e MCP-3. Animais selvagens 
apresentam aumento significativo da expressão relativa 
do RNAm de IL-6, TNFα, MCP-1 e MCP-3 quando 
comparados aos animais mutantes para TLR4, 
alimentados com dieta hiperlipídica (HFD) por 8 
semanas. Ainda, os animais mutantes apresentam 
maior expressão do RNAm de IL-10 quando 
comparados aos selvagens em HFD. Após o 
transplante, animais selvagens que receberam medula 
óssea dos mutantes se tornaram quiméricos para TLR4 
e, não somente contiveram o aumento de citocinas e 
quimiocinas inflamatórias, como passaram a expressar 
mais a citocina antiinflamatória IL-10. Dessa forma, a 
inflamação no fígado de camundongos com obesidade 
induzida por dieta pode ocorrer por meio da expressão 
de TLR4 em células provenientes da medula óssea. 
Obesidade - TLR4 - Inflamação 
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B0199 
AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM SOBRE 
SEXUALIDADE E PUBERDADE DOS PEDIATRAS 
NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE 
ADOLESCENTES 
Ana Carolina Neves de Carvalho (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Profa. Dra. Lília Freire Rodrigues de Souza Li 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
Desde 1998, a adolescência passou a ser área de 
atuação da Pediatria. Logo, é adequado questionar qual 
é a importância dos pediatras para a prevenção de 
agravos nesta faixa etária e se esses médicos estão 
preparados para a abordagem de particularidades, 
como sexualidade e puberdade em seu atendimento 
ambulatorial. O trabalho proposto, então, foi realizado a 
partir da análise retrospectiva dos prontuários de 
pacientes do sexo masculino, com idade entre 10 e 19 
anos, atendidos no serviço do HC-Unicamp, no período 
de agosto de 2011 a janeiro de 2012, com o objetivo de 
avaliar o atendimento. Os dados coletados são 
referentes a: data e idade do primeiro atendimento; 
principais hipóteses diagnósticas; frequência de 
consultas e qual ambulatório responsável por elas; e 
em cada consulta subsequente avaliamos a presença 
de classificação de desenvolvimento puberal e da 
abordagem quanto a sexualidade, e de outras questões 
relevantes da consulta pediátrica. Os resultados 
parciais dos 990 prontuários analisados nos mostraram 
que nos primeiros atendimentos dos adolescentes, a 
frequência da avaliação do estádio puberal foi de 
18,38% e a de abordagem da sexualidade foi de 
14,94%, o que já nos demonstra a necessidade de 
discutir possíveis estratégias de capacitação e 
sensibilização do pediatra para a melhora na qualidade 
do atendimento desta população. 
Maturação sexual - Desenvolvimento - Anamnese 
 
 
B0200 
FREQUÊNCIA E CAUSAS DE ÓBITO NO LÚPUS 
ERITEMATOSO SISTÊMICO EM UMA COORTE DE 
960 PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE 
REUMATOLOGIA DO HC/UNICAMP 
Daniel Henrique Gonçalves Zorato (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Lilian Tereza Lavras 
Costallat (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas 
- FCM, UNICAMP 
 
Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença 
autoimune de etiologia pouco esclarecida, que afeta 
muitos órgãos e sistemas. Caracteriza-se pela 
presença de múltiplos auto-anticorpos, os quais 
participam da lesão tecidual. A doença ocorre 
principalmente em mulheres na idade fértil. Os 

primeiros sintomas costumam aparecer entre os 15 e 
25 anos. Os fatores que estão envolvidos na etiologia 
do LES são a genética, o ambiente (drogas, exposição 
solar, vírus) e alterações hormonais e imunológicas. O 
LES leva a óbito principalmente por infecção, lesão 
renal e distúrbios do sistema nervoso central e do 
sistema cardiovascular. Este estudo tem por objetivo 
analisar a frequência e causas de óbito em uma coorte 
de 960 pacientes com diagnóstico de LES atendidos e 
seguidos na Disciplina de Reumatologia do Hospital de 
Clínicas da Unicamp. Até o momento foi realizada 
apenas a coleta de dados dos prontuários dos 
pacientes que foram a óbito e verificou-se uma 
frequência de 12,08% de óbito (116 óbitos em 960 
pacientes), a maior parte em decorrência de 
septicemia, insuficiência renal, acidente vascular 
cerebral e infarto agudo do miocárdio. A análise mais 
detalhada será realizada futuramente, buscando ainda 
determinar a taxa de sobrevida dos pacientes 
diagnosticados com LES. 
Lúpus - Eritematoso - Óbito 
 
 
B0201 
AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA E 
OTORRINOLARINGOLÓGICA EM ADULTOS 
FUMANTES E NÃO FUMANTES 
Aline Gomes Lustosa Pinto (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Lúcia Figueiredo Mourão (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O hábito de fumar, ao longo da vida, pode ocasionar 
alterações no trato aéreo-digestivo e pulmonar, 
prejudicando funções vitais como respiração, deglutição 
e fonação. O objetivo do estudo foi analisar parâmetros 
vocais perceptivos e acústicos de adultos fumantes. 
Participaram desse estudo 80 adultos de ambos os 
gêneros, com faixa etária entre 38 e 60 anos de idade, 
divididos em dois grupos, sendo, o grupo de fumantes 
(GF) e grupo controle (GC). Foi utilizado como critério 
de inclusão do GC, sujeitos que nunca fumaram ou que 
fumaram por no máximo 1 ano e para o GF, sujeitos 
que fumaram por no mínimo 20 anos. As gravações 
foram feitas com equipamento de gravação específico 
em ambiente silencioso. Para avaliação acústica foi 
utilizado o software Praat, sendo extraídas as medidas: 
freqüência fundamental, extensão vocal, shimmer e 
jitter. Para a avaliação perceptivo-auditiva, foi utilizada 
a escala GRBASI associada a uma escala analógica 
visual enumerada de 0 a 100. Resultados: Participaram 
da pesquisa 40 sujeitos no GF, média de 48,22 anos e 
no GC, 40 sujeitos, média de 47,55 anos, igualmente 
distribuídos entre os gêneros. Foram observados 
valores estatisticamente aumentados para frequência 
fundamental, desvio padrão, relação harmônico-ruído, 
ruído-harmônico, jitter, shimmer, grau de disfonia e 
rugosidade no GF. É possível concluir que o fumo em 
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longo prazo interfere na qualidade vocal, avaliada por 
meio das análises acústica e perceptiva-auditiva. 
Saúde vocal - Avaliação - Fumantes 
 
 
B0202 
COMPARAÇÃO DO DISPARO DA FASE FARÍNGEA 
DA DEGLUTIÇÃO EM ADULTOS ASSINTOMÁTICOS 
SUBMETIDOS À VIDEOFLUOROSCOPIA E 
VIDEOENDOSCOPIA: LEVANTAMENTO DE DADOS 
Thalita Suelyn Stafocher (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Lúcia Figueiredo Mourão (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A deglutição consiste no transporte do bolo alimentar 
da cavidade oral ao estômago, é dividida em fases, 
iniciando-se voluntariamente e a partir da fase faríngea 
ocorre de maneira involuntária. Estudos atuais que 
avaliam o disparo da fase faríngea por meio da 
videofluoroscopia (VFC) revelam que este pode ocorrer 
em diferentes regiões da orofaringe (dorso de língua, 
base de língua, valécula e seios piriformes), mesmo em 
sujeitos sem queixas de deglutição. O objetivo desse 
estudo foi comparar a localização do disparo da 
deglutição em sujeitos assintomáticos, avaliada por 
meio de dois procedimentos de avaliação da deglutição, 
VFC e videoendocopia (VED). Foram analisados 46 
sujeitos, 25 submetidos à VFC e 21 à VED, sendo 16 
homens e 30 mulheres na faixa de 27 a 54 anos. 
Nesses exames foram observadas deglutições de 
alimentos na consistência de néctar (5 e 10ml), pudim 
(5 e 10ml) e sólido (bolacha de maisena/wafer). Apesar 
da amostra ter predomínio dos gênero feminino não 
foram observadas diferenças estatisticamente 
significantes (p=0,094). A análise estatística preliminar 
revela diferença estatisticamente significativa no 
disparo da fase faríngea nas quantidades e 
consistências de 5ml néctar (p=0,012), 10ml néctar 
(0,012) e 5ml pudim (0,003), tendo sido observado 
predomínio do disparo em base de língua por meio da 
VFC e dorso de língua pela VED. Os resultados 
parciais do estudo indicam que o procedimento de 
avaliação da deglutição interfere na identificação do 
local de disparo da fase faríngea. 
Deglutição - Videofluoroscopia - Videoendoscopia 
 
 
B0203 
MODELO EXPERIMENTAL DE ESTENOSE DE 
URETER EM COELHOS 
Fabio Coltro Neto (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. 
Marcelo Lopes de Lima (Orientador), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A estenose da junção pieloureteral (JUP) é uma das 
patologias do trato urinário mais frequentes. 
Clinicamente, pode se manifestar por infecção do trato 
urinário, dor e pela perda de função renal. Portanto, o 

estudo dessa doença é extremamente importante para 
se determinar a melhor forma de tratamento. O objetivo 
deste trabalho foi criar um modelo experimental de 
estenose ureteral reproduzível em outros estudos. Dez 
coelhas da raça New Zeland foram estudadas, com 
idade de 03 meses e peso aproximado de 3,5 kg. 
Através de laparotomia e abordagem do retroperitônio, 
um segmento do ureter esquerdo foi introduzido no 
músculo psoas ipsilateral de forma padronizada. A 
unidade renal direita funcionou como controle. Um mês 
após a cirurgia, os animais foram submetidos a estudo 
renal cintilográfico com o ácido 
dietilenotriaminopentacético marcado com 99mTc 
(DTPA- 99mTc) para avaliar fator obstrutivo e avaliar a 
manutenção da função renal. Em seguida, os animais 
foram submetidos a eutanásia e as peças (rins e 
ureteres) retiradas para análise histológica. O estudo 
cintilográfico demonstrou que sete unidades renais 
esquerdas apresentaram padrão de obstrução ureteral. 
A técnica experimental de obstrução ureteral criou 
modelo de hidronefrose em coelhos que pode ser 
usada para estudos posteriores. 
Obstrução ureteral - Modelo experimental - Cintilografia renal 
 
 
B0204 
ESTUDO DESCRITIVO DA EFICÁCIA E DOS 
EFEITOS COLATERAIS DA NIFEDIPINA PARA 
INIBIÇÃO DO TRABALHO DE PARTO PREMATURO 
Bruna Bello Chequin (Bolsista PIBIC/CNPq), Adriana 
Gomes Luz, Bruna Sanches Mendonça, Juliana Fiorese 
e Prof. Dr. Marcelo Luís Nomura (Orientador), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A prematuridade ainda é a principal causa de 
morbidade e mortalidade perinatal, trazendo graves 
conseqüências para o recém-nascido. Devido à 
carência de pesquisas que analisem apenas a 
nifedipina, sua eficácia e efeitos colaterais na inibição 
do trabalho de parto prematuro(TPP), foram avaliadas 
as características e os resultados perinatais de 341 
gestantes com TPP, submetidas à inibição com 
nifedipina que deram entrada no Pronto Atendimento do 
Hospital Professor Doutor José Aristodemo Pinotti-
UNICAMP no período de 2010 a 2011. A idade média 
materna foi de 25 anos; a idade gestacional (IG) média 
foi de 31 semanas; anemia estava presente em 29,6%; 
6% apresentavam bacteriúria e 30% tinham 
antecedente de TPP. Na admissão 78% apresentavam 
dilatação cervical menor ou igual a 2 cm, 21,7% maior 
que 3 cm. A incidência de efeitos colaterais foi de 5%, 
sendo os mais frequentes hipotensão arterial 
sintomática (2,4%) e cefaléia (1,2%); 4% necessitaram 
de tocólise adicional com indometacina ou terbutalina e 
13,5% apresentaram um segundo episódio de TPP. A 
IG média no parto foi de 34 semanas. O peso médio ao 
nascimento foi 2384 gramas, com 41% de internados 
em UTI neonatal. Conclui-se que a nifedipina 
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apresentou desempenho relativamente adequado como 
tocolítico em uma população com elevada incidência de 
fatores de risco para TPP, com baixa incidência 
relatada de efeitos colaterais graves maternos ou fetais.  
Prematuridade - Trabalho de parto prematuro - Nifedipina 
 
 
B0205 
RESULTADOS PERINATAIS DE MULHERES 
PORTADORAS DE DIABETES GESTACIONAL 
Bruna Sanches Mendonça (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Adriana Gomes Luz, Bruna Bello Chequin, Juliana 
Fiorese e Prof. Dr. Marcelo Luís Nomura (Orientador), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) pode ser 
definido como um estado de intolerância a carboidratos 
que se desenvolve ou é primeiramente detectado 
durante a gestação, sendo a complicação endócrina 
mais freqüente na gestação e vários fatores contribuem 
para tal: o estado diabetogênico da gestação, causado 
pelo aumento da resistência à insulina relacionado aos 
hormônios placentários, a obesidade e o sobrepeso 
mais freqüentes nas mulheres em idade reprodutiva e 
os fatores ambientais, como hábitos nutricionais e 
sedentarismo. Além disso, aumenta a morbidade e 
mortalidade perinatais e o risco de complicações 
obstétricas como o parto pré-termo e a pré-eclampsia. 
Devido às controvérsias em relação ao diagnóstico e 
tratamento do DMG e devido às suas repercussões 
graves, objetivamos conhecer os resultados perinatais 
e o impacto dos protocolos utilizados no serviço, 
através da análise dos prontuários de todas as 
gestantes com DMG atendidas no ambulatório de pré-
natal do hospital Maternidade de Campinas, entre 2005 
e 2010. Das pacientes avaliadas, 48% necessitaram de 
insulinoterapia, 4% apresentaram hipertensão arterial 
crônica, 10,7% hipertensão arterial gestacional e 3,5% 
pré-eclâmpsia, Em 66% foi diagnosticada infecção de 
trato urinário, sendo que apenas 3% apresentaram 
pielonefrite. A taxa de cesárea foi de 70%. Não 
ocorreram distócias de ombro, óbitos fetais e neonatais. 
Diabetes gestacional - Gravidez - Gestação 
 
 
B0206 
RESULTADOS PERINATAIS DE MULHERES 
PORTADORAS DE DIABETES TIPO 1 E TIPO 2 
Juliana Fiorese (Bolsista PIBIC/CNPq), Bruna Bello 
Chequin, Bruna Sanches Mendonça, Adriana Gomes 
Luz (Co-orientadora) e Prof. Dr. Marcelo Luís Nomura 
(Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
O diabetes pré-gestacional, tipo 1 ou tipo 2, é uma 
doença cuja prevalência vem aumentando e tende a se 
tornar a principal intercorrência clínica da gestação. 
Está relacionada com aumento da incidência de recém-

nascidos grandes para a idade gestacional (GIG), das 
taxas de morbidade materno-fetal, complicações 
gestacionais como pré-eclâmpsia e partos pré-termo e 
altos índices de mortalidade perinatal e neonatal. 
Devido às suas imensas repercussões, objetivamos 
avaliar os resultados perinatais de mulheres portadoras 
dessa doença através de um estudo descritivo de corte 
transversal, com análise dos prontuários de todas as 
gestantes diabéticas pré-gestacionais, atendidas no 
ambulatório de pré-natal do hospital Maternidade de 
Campinas, entre 2005 e 2010. Foi possível observar 
que 30% das pacientes apresentavam Diabetes Melitus 
(DM) do tipo 1 e 70% do tipo 2. Das pacientes DM tipo 
2, 12% desenvolveram poliidrâmnio, 17% evoluíram 
com partos prematuros, 12% apresentaram 
macrossomia fetal, 29% eram hipertensas crônicas, e 
12% desenvolveram infecção de trato urinário baixo. 
70%  das pacientes usaram insulinoterapia, com média 
da dose total utilizada igual a 45 unidades. A taxa de 
cesárea foi de 60% e houve distócia de ombro e anóxia 
fetal em 6% dos partos vaginais. Não ocorreram óbitos 
fetais ou neonatais, malformações fetais ou pré-
eclâmpsia.    
Diabetes tipo 1 - Diabetes tipo 2 - Gravidez 
 
 
B0207 
PREVALÊNCIA DE COLONIZAÇÃO MATERNA PRÉ-
NATAL POR ESTREPTOCOCO DO GRUPO B 
Renata Kopf Geraldo (Bolsista PIBIC/CNPq), Guilherme 
Harada e Prof. Dr. Marcelo Luís Nomura (Orientador), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O estudo avaliou a prevalência de colonização materna 
por estreptococo do grupo B (EGB) em 413 gestantes 
entre 35 e 37 semanas, ou com trabalho de parto 
prematuro (TPP) ou ruptura pré-termo de membranas 
(RPM). Foi um estudo prospectivo observacional 
analisando os dados das culturas anais e vaginais em 
meio seletivo das 423 gestantes. A idade materna 
média foi de 27,8 anos, 314 coletas foram feitas 
durante o pré-natal, 26 foram feitas em RPM e 73 em 
TPP. Foram colhidas 413 culturas anais, 9,0% eram 
positivas, e 413 culturas vaginais, 19,9% eram 
positivas. As taxas de colonização no PN, TPP e RPM 
foram respectivamente: 21,3%, 30,1% e 30,8%; a taxa 
de colonização geral foi de 23,5%, em 15 pacientes 
(3,63%) somente a cultura anal era positiva e em 60 
(14,52%) somente a cultura vaginal era positiva. 
Quando comparado a cultura realizada entre 35-37 
semanas, a RM não aumentou o risco de colonização 
(razão de risco 1.42;  p=0,06), e estar em TPP não 
aumenta o risco de colonização (razão de risco 1.41;  
p=0,06), apesar das taxas de colonização serem quase 
50% maiores. Ocorreu um caso de sepse precoce por 
EGB, com incidência estimada nesta amostra de 2,75 
casos por mil nascimentos. A taxa de colonização por 
EGB em TPP ou RPM foi significativamente alta, 
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levando em consideração que ambas situações são 
fatores de risco para infecção neonatal precoce.  
Estreptococo B - Trabalho de parto prematuro - Ruptura prematura de 

membrana 
 
 
B0208 
ESPECTROSCOPIA DE FÓSFORO (31P-MRS) NO 
MÚSCULO DE PACIENTES COM DOENÇA DE 
MACHADO-JOSEPH  
Bruno Pagnin Schmid (Bolsista SAE/UNICAMP), Julio 
Cesar Somazz,Gabriela Castellano e Prof. Dr. 
Marcondes Cavalcante França Junior (Orientador), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A espectroscopia de fósforo (31P-MRS) é um método 
não invasivo capaz de avaliar in vivo o metabolismo 
energético tecidual. Há evidências de disfunção 
mitocondrial na patogênese de muitas doenças 
neurodegenerativas, como a doença de Machado-
Joseph (MJD). Comparamos concentrações de fósforo 
inorgânico (PI), fosfocreatina (PCr) e adeniltrifosfato 
(ATP) no músculo esquelético em 15 indivíduos 
saudáveis e 15 pacientes com diagnóstico molecular de 
MJD, para identificar sinais de disfunção energética na 
doença e relacionar esses dados com a gravidade da 
doença (escala SARA). Os espectros foram adquiridos 
no músculo gastrocnêmio esquerdo em equipamento 
PHILIPS de 3T. Análises foram feitas com o software 
Jmrui. As médias do número de repetições CAG (70) e 
do escore SARA (15) foram calculadas. Realizou-se a 
análise estatística com o software Systat. Não houve 
diferença significativa entre grupos quanto às razões 
PCr/PI (7.738±5.897 vs 5.638±2.012, p=0.202), ATP/PI 
(2.539±2.974 vs 1.389±0.606,p=0.153) e PCr/PCr+PI 
(0.841±0.092 vs 1.389±0.606, p=0.153).Entretanto,a 
razão PCr/ATP se mostrou diferente entre os grupos ( 
3.565±0.700 vs 4.274±1.133,p=0.049). Não houve 
correlação entre parâmetros da espectroscopia e o 
score SARA. Logo,há uma disfunção do metabolismo 
energético nos pacientes com MJD, passível de 
detecção pela 31P-MRS. 
Espectroscopia - Machado-Joseph - Ataxia 
 
 
B0209 
ESTUDO DE MUTAÇÕES NO GENE SPG4 EM 
PACIENTES COM PARAPARESIA ESPÁSTICA 
HEREDITÁRIA 
Gabriel Frizzo Ramos (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Danyella B. Dogini, Caroline Cartaxo, Helio A. G. Teive, 
Laura B. Jardim, Iscia Lopes-Cendes e Prof. Dr. 
Marcondes Cavalcante França Junior (Orientador), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
As Paraparesias Espásticas Hereditárias (PEH) são um 
grupo de doenças neurodegenerativas geneticamente 
heterogêneo. Na Europa e EUA, foi observado que o 

gene SPG4 constitui quase 50% dos casos da doença 
nos casos de herança autossômica dominante (AD), 
sendo que no Brasil ainda não existem dados 
suficientes para afirmar o mesmo. Objetivo: determinar 
a freqüência de PEH-SPG4 entre os pacientes 
brasileiros com PEH-AD e identificar as mutações 
associadas à doença nesta população. Métodos: 
recrutamos 34 famílias com PEH-AD do ambulatório de 
Neurogenética do HC-UNICAMP, UFRGS e UFPR. Em 
seguida, foi realizada a triagem de mutações no gene 
SPG4 por meio de seqüenciamento automático e de 
MLPA, realizado em amostras amplificadas através de 
reações de PCR. Até o momento foram encontradas 5 
mutações no gene SPG4 e 1 polimorfismo, as 
mutações são as seguintes: c.1413+5G>A (splicing), 
c.1255G>T (nonsense), c.1267G>T (missense), 
c.1849T>G (nonsense) e c.839delA (frameshift). Cada 
mutação foi encontrada em uma única família. A 
mutação c.1255G>T não foi descrita até o momento em 
outras famílias. Foram encontradas mutações no gene 
SPG4 em cerda de 15% das famílias com PEH-AD 
estudadas até o presente momento, uma parcela menor 
comparada às taxas de incidência na Europa e EUA.  
Paraparesia  - Espástica - SPG4 
 
 
B0210 
REPERCUSSÃO DO ESTRESSE DOS PAIS NOS 
FILHOS COM EPILEPSIA 
Ana Cláudia Guidio Paquola (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Paula T. Fernandes (Co-orientadora) e Profa. Dra. 
Maria Augusta Santos Montenegro (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A epilepsia tem impacto negativo na qualidade de vida 
dos pacientes. Pelo fato do tratamento ser direcionado 
ao controle das crises, o estresse gerado pela doença 
é, muitas vezes, negligenciado. Esse estudo avaliou o 
impacto do estresse relacionado à epilepsia nas 
famílias e nas crianças com epilepsia e foi realizado no 
ambulatório de Epilepsia na Infância do HC-Unicamp. 
Os dados foram colhidos através da análise dos 
prontuários e entrevista estruturada com os pacientes e 
seus familiares. Foram utilizados: Inventário de 
Sintomas de Stress para Adultos (ISSL) e Escala de 
Stress Infantil (ESI). Trinta pacientes foram avaliados 
(30 crianças e 30 pais), 20 meninos e 10 meninas, com 
idades entre 7 e 14 anos (média = 11 anos).  O exame 
neurológico foi normal em todos os pacientes.  O inicio 
da epilepsia variou de um mês de idade até 11 anos 
(média = 4,5 anos). A duração da epilepsia variou de 1 
a 12 anos (média 6,8 anos). Na época da avaliação 21 
pacientes estavam sem crise por pelo menos três 
meses. Sobre o estresse, 25 pais e 23 crianças 
apresentaram sintomas. Quanto maior o estresse 
apresentado pelos pais, maior o estresse apresentado 
pelas crianças. A epilepsia parece ser um fator 
desencadeante de sintomas de estresse e existe uma 
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relação diretamente proporcional entre o estresse 
apresentado pelas crianças e seus pais. 
Epilepsia - Infância - Estresse 
 
 
B0211 
ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA 
LINGUAGEM, AUDIÇÃO, CONDIÇÃO DE ORELHA 
MÉDIA E MOTRICIDADE OROFACIAL DE 
LACTENTES COM INDICADORES DE RISCO PARA 
SURDEZ  
Mariangela da Silva Prado Marques (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Maria Cecília Marconi 
Pinheiro Lima (Orientadora), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Para que haja a aquisição da linguagem oral temos que 
ter uma audição normal e bem desenvolvida, pois o 
desenvolvimento tanto da audição, quanto da 
linguagem tem um período crítico, que ocorre nos 
primeiros anos de vida. Portanto, torna-se evidente a 
necessidade da detecção precoce da perda auditiva, 
para que o individuo não fique prejudicado em seu 
desenvolvimento e em sua interação social. Este 
estudo teve como objetivo acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento da audição, linguagem e motricidade 
orofacial de lactentes com indicadores de risco para 
surdez, bem como avaliar as condições de orelha 
média dos lactentes que não apresentam o reflexo 
cócleo- palpebral (RCP). Avaliamos os lactentes 
periodicamente, aos 4, 8 e 12 meses de vida, com 
avaliação audiológica comportamental, Imitanciometria 
para avaliar as condições de orelha média, uso da 
Escala de Aquisições Iniciais da Linguagem para 
avaliação da linguagem oral e Roteiro de Observação 
de Motricidade Oral. Os lactentes avaliados, em sua 
grande maioria, apresentaram os resultados da 
avaliação audiológica comportamental e escala de 
linguagem dentro do esperado para a idade 
cronológica. O monitoramento auditivo de crianças com 
indicadores de risco para surdez é de extrema 
importância para um diagnóstico precoce e para futura 
reabilitação da criança com perda auditiva. 
Desenvolvimento da linguagem - Audição - Lactentes 
 
 
B0212 
CONCEPÇÕES DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
SOBRE A INTEGRALIDADE DO ATENDIMENTO DE 
PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E 
PESCOÇO 
Fernanda Camelo Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Maria da Graça Garcia Andrade 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
A integralidade é um dos princípios do Sistema Único 
de Saúde e preconiza que o conjunto das necessidades 

de saúde das pessoas deva ser considerado durante o 
processo de cuidado. Na atenção a pacientes com 
câncer de cabeça e pescoço deve-se levar em conta 
um conjunto amplo de necessidades, decorrentes do 
próprio processo de adoecimento e também das formas 
de tratamento que podem acometer a aparência e 
várias funções orgânicas. O projeto teve como objetivo 
conhecer as concepções e práticas de profissionais de 
saúde relacionadas à atenção integral e ao trabalho 
multiprofissional no cuidado a pacientes com câncer de 
cabeça e pescoço, tendo se constituído num estudo de 
natureza qualitativa, que utilizou entrevistas semi-
estruturadas com profissionais de saúde que atendem 
no Hospital de Clínicas da Unicamp. A análise temática 
de conteúdo evidenciou que os profissionais 
consideram e valorizam o atendimento integral e a 
comunicação dentro da equipe para a melhor adesão e 
eficácia no tratamento realizado, porém foram 
apontados obstáculos para a integralidade do cuidado 
em virtude da não disponibilidade de equipe 
multiprofissional completa no serviço, da falta de apoio 
e de tempo para a comunicação entre os profissionais, 
assim como dificuldades para o trabalho em rede com 
os serviços dos municípios de origem dos pacientes. 
Atenção integral - Câncer de cabeça e pescoço - Trabalho 

multiprofissional 
 
 
B0213 
ESTUDO DA ADESÃO DE PAIS AO PROCESSO DE 
DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES AUDITIVAS EM 
NEONATOS 
Fabiana Guido Diogo, Maria de Fátima de Campos 
Françozo e Profa. Dra. Maria de Fátima de Campos 
Françozo (Orientadora), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação 
“Prof. Dr. Gabriel Porto”, da FCM – UNICAMP, faz 
Triagem Auditiva Neonatal (TAN) nos lactentes que 
permanecem no alojamento conjunto do Centro de 
Ação Integral à Saúde da Mulher, por meio do 
Programa de Detecção de Alterações Auditivas em 
Neonatos (DAANE), para que eles sejam 
diagnosticados até os 3 meses de idade. O Serviço 
Social atua no acompanhamento das famílias, 
esclarecendo sobre a importância do diagnóstico. 
Buscou-se identificar e analisar as taxas de adesão dos 
pais de lactentes que falharam na primeira etapa da 
triagem e foram encaminhados para o exame Potencial 
Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) no 
ano de 2011. A pesquisa foi documental e os dados 
coletados da “Ficha Protocolo de TAN”, onde constam 
informações referentes às datas agendadas, as 
presenças e ausências e os contatos telefônicos 
realizados. Foram encaminhados para o PEATE 33 
lactentes. Para estimular os retornos, o Serviço Social 
fez 132 contatos telefônicos com aqueles que não 
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vieram espontaneamente para a avalição. Concluíram o 
processo de diagnóstico 17 lactentes (51,5%), e 16 
(48,5%) não concluíram. Foram caracterizados como 
abandono 12 casos (36,6%). No entanto, parte destes 
veio para o PEATE, mas não sendo possível completar 
a avaliação, não mais retornaram. 
Adesão - Triagem auditiva neonatal - Serviço social 
 
 
B0214 
DEPOIMENTOS DE MÃES DE JOVENS AUTISTAS - 
UM ESTUDO QUALITATIVO 
Letícia Segeren (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Maria de Fátima de Campos Françozo (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Esta pesquisa visou compreender as vivências de mães 
de adolescentes autistas, buscando conhecer as 
dificuldades encontradas durante a infância e a 
adolescência do filho, o cotidiano familiar e as 
expectativas das mães em relação ao futuro do mesmo. 
Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, com a utilização 
de entrevistas semi-estruturadas, com onze mães de 
jovens autistas. As entrevistas foram gravadas e todas 
assinaram o TCLE. Os dados coletados foram 
transcritos e analisados após o estabelecimento de 
categorias. Resultados apontaram que o diagnóstico do 
autismo foi dado tardiamente, e explicado de forma 
abrangente, enfatizando as dificuldades no 
desenvolvimento da criança. As mães são as que 
cuidam cotidianamente dos filhos e sentem-se 
sobrecarregadas com as tarefas. Com a chegada da 
adolescência, mudanças aconteceram na relação com 
os filhos autistas.  Nesse sentido, as maiores 
dificuldades encontradas na adolescência estão 
relacionadas ao amadurecimento sexual e ao aumento 
da agressividade. Tais situações são expressas pelas 
mães como muito difíceis de lidar. Também situações 
de violência por parte do adolescente trazem 
dificuldades à convivência familiar. Quando as mães 
pensam no futuro, almejam a independência do filho e 
estimulam ações no cotidiano para isso. 
Mães - Autismo - Adolescência 
 
 
B0215 
A VISÃO DOS PROFISSIONAIS DE 
FONOAUDIOLOGIA EM RELAÇÃO AO TRABALHO 
COM FAMÍLIAS DE CRIANÇAS SURDAS 
Priscila Mello Papile (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Maria de Fátima de Campos Françozo 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
Após o diagnóstico da perda auditiva em crianças, o 
ideal é o início imediato do tratamento e/ou intervenção.  
Estas devem contar com a participação da família ou 
cuidadores, para melhor desenvolvimento e inserção da 

criança no meio social.  Essa pesquisa, de natureza 
qualitativa, teve por finalidade compreender como 
fonoaudiólogos trabalham com as famílias de crianças 
surdas e as estratégias utilizadas para envolvê-las no 
processo terapêutico. Foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas, usando um roteiro com questões 
abertas para direcionar a coleta de dados. Foram 
participantes da pesquisa, seis fonoaudiólogos que 
atendem crianças surdas. As entrevistas foram 
gravadas e transcritas e os dados analisados a partir de 
categorias. Os resultados apontaram que uma das 
estratégias mais utilizadas pelos profissionais para 
estimular a participação dos pais é a realização de 
grupos de pais. Os profissionais enfatizaram a 
necessidade de aceitar os limites e sentimentos da 
família em cada momento vivido a partir da descoberta 
da surdez. As abordagens teóricas de trabalho com a 
criança surda e sua família variaram entre oralismo, 
comunicação total e bilinguismo, de acordo com a 
formação teórica do profissional, mas com predomínio 
das abordagens estudadas no curso de graduação. 
Família  - Surdez - Fonoaudiologia 
 
 
B0216 
CIRURGIA DE RETOCOLECTOMIA E 
RESERVATÓRIO ILEAL:ANÁLISE DOS 
RESULTADOS NA RETOCOLITE ULCERATIVA E NA 
DOENÇA DE CROHN 
Flávia Comitre Vianna (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Maria de Lourdes Setsuko Ayrizono (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A retocolectomia total com reservatório ileal (RI) é o 
tratamento cirúrgico proposto para Retocolite Ulcerativa 
Inespecífica (RCUI), mas de indicação controversa na 
doença de Crohn (DC).O objetivo do trabalho foi 
comparar ascomplicações eresultados funcionais da 
cirurgia de RI nestes 2 grupos de pacientes. Foram 
analisados 45 doentes, 12 com DC e 33 com RCUI, 
edos pacientes do primeiro grupo, apenas um tinha 
diagnóstico inicial de DC; os demais evoluíram com 
manifestações clínicas ou confirmação histopatológica 
de DC posteriormente. No grupo da DC, 9 (75%) eram 
mulheres e a média de idade foi de 31,3 anos, 
enquanto na RCUI, 15 (45,4%) eram do sexo feminino 
e média de idade de 37,1 anos. Nos pacientes com 
DC,6 (50%) apresentaram complicações imediatas e 11 
(91,6%),complicações tardias. Um doente (8,3%) não 
fechou a derivação e 3 (25%) necessitaram de nova 
ileostomia. A média de evacuações diárias passou de 
10,1 e a continência de 63,6% dos doentes após 1 ano 
de fechamento do estoma para 6,6 e 71,4.% no 
seguimento tardio. Entre os pacientes com RCUI, 8 
(24,2%) apresentaram complicações imediatas e 18 
(54,5%), complicações tardias. Dois doentes (6%) não 
fecharam a ileostomia e 1 (3%) necessitou de nova 



Projetos da Área de Ciências Biológicas 

 76

derivação. Na evolução tardia, a média de evacuações 
manteve em 6,9 e a continência em 77,3%. 
Retocolectomia - Reservatório ileal - Doença de Crohn 
 
 
B0217 
TERAPIA NEOADJUVANTE E CIRURGIA NO 
ADENOCARCINOMA RETAL. ESTUDO 
COMPARATIVO ENTRE PACIENTES COM 
RESPOSTA TUMORAL COMPLETA E PARCIAL 
Vitor Augusto de Andrade (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Claudio Saddy Rodrigues Coy e Profa. Dra. Maria de 
Lourdes Setsuko Ayrizono (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O tratamento do adenocarcinoma de reto extra-
peritoneal implica na realização de neoadjuvância com 
radio e quimioterapia associada à cirurgia. Entretanto, a 
resposta a neoadjuvância é variável, sendo que em 
alguns casos ela pode ser aparentemente completa, 
com regressão total da lesão. Assim, analisamos os 
fatores relacionados com a resposta tumoral, 
comparando pacientes em que se verificou ausência de 
lesão no espécime cirúrgico (grupo 1), com os que 
apresentaram apenas remissão parcial (grupo 2). 
Foram estudados 212 doentes, operados entre 2000 e 
2010, dos quais 30 (14,1%) obtiveram regressão 
completa do tumor. Não houve diferença em relação ao 
gênero, etnia, idade, tempo de evolução dos sintomas, 
distância do tumor à margem anal, presença de lesões 
sincrônicas, assim como ocorrência de metástases 
pulmonar e hepática. No Grupo 1 ocorreram menos 
complicações no pós-operatório (53,3% e 71,4%), 
menor invasão linfática (3,3% e 19,2%), menos 
linfonodos acometidos (10% e 39%), menor ocorrência 
de recidiva local e/ou metástases (13,7% e 44,5%) e 
maior sobrevida (48,1 e 34,5 meses), com p<0,05. A 
classificação histopatológica é um fator importante para 
o prognóstico, mas pacientes com ausência de lesão 
residual podem apresentar recidiva devido 
comprometimento linfonodal. 
Câncer retal - Terapia neoadjuvante - Cirurgia 
 
 
B0218 
OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS DE 
PERCUSSÃO A PARTIR DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS 
Camila de Gouvêa e Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Maria Elisabete Rodrigues F. Gasparetto 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
A linguagem consiste em formas de se comunicar, 
expressar sentimentos, ideias e ações, sendo um 
processo de interlocução que ocorre em práticas 
sociais. É reconhecido que a utilização da musica como 
recurso terapêutico exerce ação psicológica no homem, 

ajuda-o a construir a maturação física, psíquica e 
social, adquirindo uma nova forma de compreensão da 
realidade. Considerando tais fatos este projeto teve 
como objetivo a promoção de uma oficina entre 
adolescentes com baixa visão, que visou construir 
instrumentos de percussão a partir de materiais 
recicláveis. Participaram do estudo 07 adolescentes 
com baixa visão com a idade média de 15 anos e que 
estavam constituídos em dois grupos aos quais foram 
apresentados os gêneros musicais, instrumentos 
musicais e os materiais recicláveis. Foi construído o 
Pau-Chuva e o Afoxé que propiciaram que os 
adolescentes agissem de forma ativa no processo de 
construção e a modificação do material a ser utilizado, 
gerando um novo instrumento com características 
acústicas diferentes. Tal ação permitiu que fosse 
trabalhada com o grupo a questão de percepção 
acústica. Verificou-se também que a realização da 
oficina favoreceu que os adolescentes com baixa visão 
mantivessem os vínculos formados com seus pares e 
com os pesquisadores. 
Comunicação - Baixa visão - Musicalidade como reabilitação 
 
 
B0219 
O USO DA LINGUAGEM ESCRITA E OS RECURSOS 
DE TECNOLOGIA ASSISTIVA NA REABILITAÇÃO 
DE UM ADOLESCENTE COM DOENÇA DE 
STARGARDT 
Camila Gonçalves de Sousa (Bolsista SAE/UNICAMP) 
e Profa. Dra. Maria Elisabete Rodrigues F. Gasparetto 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
No processo de aquisição da linguagem escrita, a visão 
tem papel essencial pois a escrita é realizada por meio 
de um signo linguístico inscrito no papel, sendo a visão 
neste processo de fundamental importância. Neste 
sentido, a baixa visão restringe o ato da escrita, além 
dos aspectos sociais e pessoais. A partir destas 
considerações, este trabalho teve por objetivo a 
promoção da reabilitação visual de um adolescente 
com baixa visão, por meio da utilização de recursos de 
tecnologia assistiva nas situações cotidianas e do 
lúdico. Foi realizado estudo de caso, com um 
adolescente, do sexo masculino, com 13 anos de idade, 
que apresenta baixa visão desde os oito anos de idade 
devido à Doença de Stargardt. Em período escolar o 
adolescente foi encaminhado da escola para 
atendimento especializado, pois não enxergava a lousa 
e apresentava dificuldades para ler palavras com 
corpos de letras no tamanho convencional.  A coleta de 
dados foi realizada no CEPRE/FCM/UNICAMP por 
meio de atendimentos semanais com uma hora de 
duração durante cinco meses. Para melhorar o 
desempenho visual para longe, o adolescente recebeu 
a prescrição do sistema telescópico e para perto o 
equipamento portátil de vídeo de magnificação de 
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imagem - EVMI. No entanto, por motivos sócio-
econômicos não conseguiu a aquisição do sistema 
telescópico.  Por meio da reabilitação visual, verificou-
se a melhora no uso da visão residual, melhora na 
auto-estima e conseqüente melhora no desempenho 
escolar. 
Baixa visão - Linguagem escrita - Doença de Stargardt 
 
 
B0220 
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA 
ASSISTIVA POR ESCOLARES COM BAIXA VISÃO 
DO PONTO DE VISTA DOS PAIS 
Giovana Thais Ferrari (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Maria Elisabete Rodrigues F. Gasparetto 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
Entende-se por recursos de tecnologia assistiva 
diferentes recursos e métodos utilizados para a 
melhoria do desempenho da pessoa com deficiência 
em suas atividades diárias. É reconhecido que quando 
os pais detém conhecimento sobre a deficiência do 
filho, os mesmos podem auxiliá-loemseu 
desenvolvimento. Considerando tal afirmação, este 
estudo teve como objetivo identificar o conhecimento 
dos pais sobre a deficiência visual e a utilização de 
recursos de tecnologia assistiva por seus filhos. Esta 
pesquisa foi realizada com ospais de escolares com 
baixa visão, com a idade entre 04 a 11 anos e que 
freqüentam o CEPRE/FCM/UNICAMP. Os resultados 
mostraram que a maioria dos pais desconhecem ou 
sabem muito pouco sobre a deficiência visual do filho e 
sua etiologia. Ficou evidenciado também que os pais 
desconheciam a existência de recursos de tecnologia 
assistiva e o acesso àsespecificidadese utilização de 
tais recursos aconteceu somente após os filhos terem 
iniciado o programa de habilitação no CEPRE. Os 
resultados do estudo apontam para dois caminhos; 1) 
necessidade prementede que sejam fornecidas aos 
pais, informações acerca da deficiência visual do filho; 
2) aliado a isso é importante que os pais conheçam 
todos os recursos que propiciem o acesso visual do 
filho com baixa visão  aos materiais utilizados na 
escola, na residência e em toda a comunidade. 
Pais - Baixa visão - Recursos tecnologia assistiva 
 
 
B0221 
LITERATURA INFANTIL: LEITURA E 
COMPREENSÃO POR ESCOLARES COM BAIXA 
VISÃO 
Larissa Jordão de Almeida (Bolsista PIBIC/CNPq - AF) 
e Profa. Dra. Maria Elisabete Rodrigues F. Gasparetto 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 

A acessibilidade à literatura para pessoas com 
baixa visão é regida pelo Decreto no 5.296 de 2 de 
dezembro de  2004, das Acessibilidades, o que 
implicana necessidade de ações para que esse direito 
de cidadania seja respeitado e 
assegurado.Considerando a legislação em vigor, o 
objetivo deste estudo foi propiciar ao escolar com 
baixa visão, o acesso à literatura infantil e foi realizado 
no Cepre/Fcm/Unicamp por meio da pesquisa 
qualitativa. Participaram do estudo 5 escolares com 
baixa visão e os resultados evidenciaram que 03 
escolares apresentavam resíduo visual bom e 
conseguiam realizar a identificação, de símbolos e 
letras em fontes apresentadas na literatura, mas por 
apresentarem deficiência na alfabetização, a leitura das 
estórias foi realizada pelo  pesquisador. Dois escolares 
com visão mais comprometida tiveram que utilizar 
lupas, ampliação e iluminação para terem acesso à 
literatura infantil. Para verificar a compreensão do texto 
na leitura, foi solicitado que os escolares fizessem uma  
representação por meio do desenho, do relato oral ou 
escrito. Os escolares fizeram a representação por 
desenho e relataram oralmente ter gostado muito da 
atividade. Uma escolar levou para trabalhar em outros 
setores  o conteúdo de um dos livros. 
Baixa visão - Literatura infantil - Acessibilidade 
 
 
B0222 
O USO DO BRINQUEDO NA TERAPIA 
FONOAUDIOLÓGICA: PERCEPÇÃO DE 
GRADUANDOS DO 4º ANO DA GRADUAÇÃO EM 
FONOAUDIOLOGIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 
MÉDICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS 
Lauriene Franchi Dionisio (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Maria Elisabete Rodrigues F. Gasparetto 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
O brincar propicia o desenvolvimento da personalidade 
e da autonomia e também pode ser utilizado como 
incentivador na terapia fonoaudiológica. Neste enfoque, 
este estudo teve como objetivos: identificar se o 
brinquedo é utilizado na terapia fonoaudiológica e as 
razões para o uso ou não uso; verificar os tipos de 
brinquedos e de que forma são utilizados e verificar a 
percepção dos graduandos sobre os resultados do uso 
do brinquedo. Constituíram sujeitos da pesquisa, os 
alunos que cursavam o 4o ano do Curso de Graduação 
em Fonoaudiologia da FCM-UNICAMP no ano letivo de 
2011 e que estavam inseridos nos estágios oferecidos 
pelo Cepre. Para a coleta de dados foi utilizado 
instrumento aplicado por entrevista que continha 
questões abertas e fechadas. Participaram do estudo 
16 graduandos que declararam utilizar o brinquedo na 
terapia fonoaudiológica e que o brinquedo traz 
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benefícios para a criança e é um facilitador para a 
terapia. Os graduandos informaram utilizar os mais 
diversos tipos de brinquedos desde jogos de tabuleiro 
até a confecção destes e que a brincadeira foi proposta 
de acordo com o objetivo do terapeuta. A percepção de 
todos os graduandos quanto ao brinquedo foi positiva 
de modo a confirmar a hipótese de que o brinquedo 
leva de uma forma lúdica a criança evoluir no que é 
proposto na terapia. Concluiu-se que o brinquedo é 
utilizado nas mais diversas terapias e que traz benefício 
para o andamento desta, além de proporcionar prazer e 
o desenvolvimento da criança. 
Brinquedo - Terapia fonoaudiológica - Fonoaudiologia 
 
 
B0223 
O USO DA LINGUAGEM ESCRITA POR 
ESCOLARES COM BAIXA VISÃO 
Mayara Coimbra Calacio da Silva (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Maria Elisabete 
Rodrigues F. Gasparetto (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Uma pessoa com baixa visão é aquela que possui 
acuidade visual inferior a 20/60 e igual ou maior que 
20/400, mas que utiliza ou é potencialmente capaz de 
utilizar a visão para execução de uma tarefa. 
Linguagem é a capacidade humana para compreender 
e usar um sistema complexo e dinâmico de símbolos 
convencionados, usado em modalidades diversas para 
comunicar e pensar. Dentre essas modalidades 
encontra-se a escrita que junto ao conceito de baixa 
visão constituem o objeto de estudo dessa pesquisa. 
Decorrente disso, o objetivo do estudo foi propiciar às 
escolares com baixa visão, B. de sete anos e R. de 
nove anos, um acesso mais facilitado à linguagem 
escrita durante o processo de habilitação por meio da 
utilização de recursos de tecnologia assistiva, uma vez 
que necessitam da linguagem escrita para realizarem 
as atividades no âmbito escolar e familiar e apresentam 
dificuldades na realização das mesmas.  Foram 
realizados atendimentos em dupla visando que com o 
trabalho em conjunto, as escolares criassem vínculo e 
pudessem ajudar-se mutuamente com o auxílio da 
terapeuta. Para facilitar o acesso à linguagem escrita 
foram utilizados jogos com letras, sílabas e palavras, 
literatura infantil, a produção de textos no caderno e na 
lousa. Todos os jogos e atividades utilizados foram 
adaptados às necessidades das escolares. Além da 
ampliação, outros recursos de tecnologia assistiva 
foram utilizados como: óculos, iluminação e contraste. 
Linguagem escrita - Baixa visão - Escolares 
 
 
B0224 

A QUALIDADE DO SONO DE IDOSOS NO 
DOMICÍLIO E NA HOSPITALIZAÇÃO 
Natália Tonon Monteiro (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Maria Filomena Ceolim (Orientadora), Faculdade 
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Em idosos, observam-se alterações do padrão do sono 
que podem provocar sonolência diurna, fadiga e 
prejuízo cognitivo, entre outros. A hospitalização pode 
alterar ainda mais esse padrão. Cabe ao enfermeiro 
avaliar a qualidade do sono de seus pacientes, 
especialmente de idosos, buscando medidas que 
auxiliem na sua melhora. Este trabalho tem por objetivo 
descrever a qualidade do sono de idosos no domicílio e 
na hospitalização. Foi conduzido em enfermarias de um 
hospital universitário do interior do estado de São Paulo 
com 160 idosos (57,5% homens; idade média 69,8 
anos, desvio padrão 7,2) internados há, no mínimo, 48 
horas, e no máximo, cinco dias, voluntários, capazes de 
responder aos instrumentos propostos. Utilizaram-se o 
Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI) para 
o domicílio e a Escalas Visuais Análogas de Sono 
(EVA-Sono) para a hospitalização. O escore global do 
PSQI indicou sono de má qualidade para 69,4% dos 
idosos; entretanto, a pontuação da EVA-Sono indicou 
sono de boa qualidade para a maioria dos sujeitos, com 
pontuação inferior à média nas Escalas de Distúrbio e 
Suplementação (67,5% e 78,1% dos idosos, 
respectivamente); e superior à média na Escala de 
Efetividade (73,8%). Sugere-se que futuros estudos 
investiguem detalhadamente os fatores que influenciam 
na qualidade do sono em ambos os locais investigados. 
Idoso - Sono - Enfermagem 
 
 
B0225 
RESPOSTAS AUDITIVAS DE LACTENTES 
PROVENIENTES DE UTI NEONATAL NO PRIMEIRO 
ANO DE VIDA 
Aline Buratti Sanches (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Maria Francisca Colella dos Santos (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Sabe-se que o número de recém-nascidos com perda 
auditiva detectada em UTI neonatal pode dobrar em 
relação à população que apresentou condições normais 
ao nascimento. Sendo assim, o estudo buscou analisar 
as respostas auditivas de lactentes aos 6 e 12 meses 
de idade provenientes da UTI neonatal, que 
apresentam indicadores de risco para perda auditiva de 
aparecimento tardio e/ou progressiva, e que são 
acompanhados em um monitoramento auditivo até os 2 
anos. Foram avaliados 72 lactentes, sendo que 17 
destes foram avaliados aos 6 e 12 meses. Com base 
nos dados, verificou-se a predominância de 82% de 
respostas esperadas para a faixa etária na avaliação 
com estímulos sonoros calibrados, enquanto que na 
avaliação comportamental com estímulos sonoros não 
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calibrados a predominância de 61% de respostas não 
esperadas. Na timpanometria, observou-se 43% de 
resultados alterados e na pesquisa de reflexos 
acústicos apenas 22%, porém deve-se considerar que 
a resposta da maioria dos lactentes não pôde ser 
avaliada. Considerando o elevado índice de respostas 
alteradas em alguns dos testes realizados, é possível 
identificar a importância da intervenção através de 
encaminhamentos e orientações aos familiares para 
minimizar o desenvolvimento da perda auditiva e 
contribuir para seu diagnóstico.   
Audição - Triagem auditiva - Lactentes 
 
 
B0226 
TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL: ACHADOS EM 
RECÉM-NASCIDOS DE UTI 
Suélen Cesaroni (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. 
Dra. Maria Francisca Colella dos Santos (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A audição, essencial para o desenvolvimento da 
linguagem verbal, pode estar prejudicada em recém 
nascidos. Visando a detecção precoce da deficiência 
auditiva, a triagem auditiva neonatal identifica recém-
nascidos com alterações auditivas para receberem 
intervenção e acompanhamento de profissionais. 
Objetivos: analisar o programa de triagem auditiva 
realizada em recém nascidos internados na UTI e/ou 
cuidados intermediários do CAISM / UNICAMP, 
considerando o número de testes realizados, a análise 
dos resultados e os indicadores de risco. Métodos: a 
triagem auditiva ocorreu 4 vezes por semana, de março 
a julho, no CAISM-UNICAMP, como casuística recém 
nascidos internados na UTI e/ou cuidados 
intermediários do CAISM, registrados no livro de 
internação da unidade. O procedimento utilizado foi o 
PEATE-A, realizada com a utilização do equipamento 
Accuscreen da marca Madsen-Otometrics, com o 
critério PASSA/FALHA. Conclusão: a partir da análise 
dos resultados obtiveram-se os seguintes números: 
83,1% dos recém nascidos internados foram triados; 
68,5% realizaram a triagem no primeiro mês de vida; 
24% dos recém nascidos falharam na triagem auditiva; 
Quanto aos indicadores de risco, os mais freqüentes 
foram:Permanência em mais de 5 dias em UTI; 
Exposição a drogas ototóxicas e peso inferior a 1500g. 
Triagem auditiva - Neonatos - Fonoaudiologia 
 
 
B0227 
ELABORAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA 
TRABALHADORES DE 
MARCENARIAS/CARPINTARIAS 
Isabela Gomes Álvares (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Maria Inês Monteiro (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 

Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de dar 
continuidade a pesquisa realizada a partir do projeto 
“Condições de trabalho, estilo de vida e queixas de 
saúde entre marceneiros em cidade do interior de MG”. 
No projeto anterior foram realizadas entrevistas que 
permitiram traçar o perfil sociodemográfico dos 
marceneiros, identificar as condições de trabalho, estilo 
de vida, queixas de saúde e riscos laborais. Por meio 
dos dados coletados e dos problemas identificados, foi 
elaborada uma cartilha educativa baseando-se nas 
premissas referentes a educação de adultos de Paulo 
Freire. Utilizou-se linguagem simples e mensagens 
breves associadas a utilização de figuras para 
despertar o interesse do público alvo e facilitar a 
compreensão. Os principais temas abordados foram: 
Higiene do local de trabalho; segurança; necessidade 
do uso de EPIs e cuidados com estes; precauções a 
serem tomadas durante o transporte de peso; 
responsabilidades do empregador e do trabalhador 
para garantir um ambiente de trabalho seguro e sadio; 
e como proceder diante de acidentes de trabalho.  A 
cartilha foi apresentada aos marceneiros, para que 
estes pudessem fornecer sugestões para melhorar o 
material e facilitar a sua compreensão. O envolvimento 
dos marceneiros na construção da cartilha permitiu que 
a educação ocorresse em uma relação horizontal, 
dialógica, e recíproca, como sugere Paulo Freire. A 
cartilha mostrou-se um meio eficiente de comunicação 
e as mensagens foram consideradas compreensíveis, 
atrativas e eficazes pelo público-alvo. 
Educação em saúde - Cartilha educativa - Método de ensino Paulo 

Freire 
 
 
B0228 
AGROTÓXICOS E A SAÚDE DO TRABALHADOR: 
UMA ABORDAGEM SOBRE O RISCOS DE 
DOENÇAS 
Viviana Kazumi Urakawa (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Maria Inês Monteiro (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A agricultura brasileira se desenvolve em um cenário 
socioeconômico e cultural caracterizado pela intensa 
concentração fundiária, pelo ganho de produtividade, e 
pela incorporação de tecnologias com grande impacto 
sobre a saúde humana e ambiental. O uso de 
pesticidas é atualmente ainda a principal estratégia  no 
campo para o combate e a prevenção de pragas 
agrícolas, garantindo alimento suficiente e de qualidade 
para a população.Este cenário cria condições para a 
composição de quadro bastante desfavorável para a 
saúde dos trabalhadores rurais .Por meio deste estudo 
de revisão integrativa o presente estudo teve como 
principal objetivo avaliar as principais doenças que 
acometem estes trabalhadores, tais como doença 
mental, alterações auditivas, alterações na reprodução 
humana, problemas respiratórios e neoplasias.Portanto, 
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para minimizar os riscos de exposição ocupacional aos 
praguicidas, seria recomendável apoio de medidas 
educativas a fim de capacitar os trabalhadores nas 
técnicas de aplicação e de formulação e preparação 
das misturas ensinando-os a evitar o contato, alertá-los 
sobre os perigos e riscos à saúde, explicar-lhes a 
necessidade da higiene corporal e a importância de 
utilizar equipamentos de proteção individual, 
promovendo melhores condições de vida para o 
homem do campo. 
Agrotóxicos - Trabalhador rural  - Saúde 
 
 
B0229 
ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E APLICAÇÃO DE 
INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DOS 
PROCESSOS DE BIOSSEGURANÇA E DO RISCO 
DE CLIENTES EM SALÕES DE BELEZA E 
PODÓLOGOS 
Carolina Seleguini Person (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Maria Isabel Pedreira de Freitas 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
Institutos de beleza e salões onde se realizam 
procedimentos de manicure/pedicure e/ou podologia 
são muito procurados pela população para a 
manutenção da beleza física. Nesses ambientes a 
possibilidade de se adquirir agentes patogênicos é 
grande, sendo necessário que os responsáveis tenham 
conhecimentos acerca dos riscos dos clientes e 
operadores do processamento dos instrumentos 
usados. Esses fatos exigem profundo conhecimento 
sobre como é possível mitigar o risco ao usuário. Esse 
trabalho teve como objetivo elaborar, validar e aplicar 
um questionário direcionado à identificação de como 
vem sendo realizado o processamento dos 
instrumentos usados nos institutos pelas 
manicures/pedicures e podólogos. O instrumento foi 
construído, analisado e validado por peritos quanto à 
pertinência, abrangência e clareza e posteriormente, 
submetido ao pré-teste. Após as alterações 
necessárias, iniciou-se a coleta de dados nos 
estabelecimentos alvo para se obter dados fidedignos 
sobre a biossegurança, realizar ações de prevenção de 
doenças nos ambientes de trabalho e identificar os 
riscos os quais a população está exposta. Análise 
prévia constatou que grande parte dos 
estabelecimentos possui equipamento inadequado e os 
utiliza de forma errônea. Em contrapartida, os 
entrevistados verbalizaram avidez para capacitação 
sobre as informações necessárias para diminuir o risco 
de exposição deles e dos clientes.  
Processamento - Biossegurança - Manicure/pedicure 
 
 
B0230 

EFETIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
NAS VÍDEO-CIRURGIAS, POR CONTATO 
TELEFÔNICO: VALIDAÇÃO E APLICAÇÃO DE 
INSTRUMENTO PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO 
DO SÍTIO CIRÚRGICO 
Paula Mingotte (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Maria Isabel Pedreira de Freitas (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A infecção de sitio cirúrgico é problema grave, atual, e 
constitui-se em risco inerente ao ato cirúrgico. Suas 
repercussões tangem tanto no âmbito social quanto no 
econômico, devido ao custo assistencial elevado, ao 
prolongamento do período de internação e reabilitação 
e ao bem estar da paciente bem como seu retorno ao 
convívio social e comunitário. Objetivos: obter 
informações sobre fatores de risco relacionados à 
infecção de sitio cirúrgico em pacientes submetidas a 
vídeo-cirurgias, com a aplicação de questionário 
construído e validado para a aplicação por contato 
telefônico. Material e Método: trata-se de um estudo 
realizado em duas etapas: primeiramente, validação de 
questionário por peritos; em seguida, estudo descritivo, 
transversal, com abordagem quantitativa, com 
aplicação do instrumento às pacientes, por contato 
telefônico, submetidas a vídeo-cirurgias eletivas, 30 
dias após sua alta, realizado em um hospital 
universitário, no interior do estado de São Paulo. A 
amostra será composta por sete peritos e sessenta 
pacientes. Resultado esperado: identificar a incidência 
da infecção em sítio cirúrgico, advindas de vídeo-
cirurgias, para se estabelecer diretrizes que possam 
oferecer segurança no atendimento às pacientes 
submetidas a cirurgias minimamente invasivas e 
melhorar a qualidade da assistência prestada. 
Controle de infecções - Laparoscopia - Enfermagem 
 
 
B0231 
LÚPUS ERITEMATOSO CUTÂNEO - ANÁLISE 
HISTOLÓGICA, IMUNO-HISTOQUÍMICA E DE 
IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA 
César Galusni Senna (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP), Leticia Fogagnolo, Maria Heloisa de Souza 
Lima Blotta (Co-orientadora) e Profa. Dra. Maria Letícia 
Cintra (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - 
FCM, UNICAMP 
 
O lúpus eritematoso (LE) é doença heterogênea, que 
compreende desde manifestações puramente cutâneas 
até desordens multissistêmicas, e caracteriza-se pela 
produção de auto-anticorpos contra vários constituintes 
celulares. O acometimento cutâneo divide-se em 
alterações inespecíficas- diretamente relacionadas ao 
LE sistêmico- e específicas. Estas correspondem ao 
lupus eritematoso cutâneo (LEC) agudo, subagudo, 
túmido e crônico. A importância das diversas citocinas e 
da ativação linfocitária na deflagração do fenômeno 
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autoimune ainda não é completamente compreendida. 
Por meio da correlação dos achados clínicos, 
histológicos, de imunofluorescência direta (IFD) e 
imuno-histoquímicos de pacientes com diagnóstico de 
LEC crônico, túmido e subagudo, este estudo busca 
caracterizar os eventos que levam às lesões cutâneas. 
Até o presente momento foram definidos os achados 
clínicos e de IFD: observou-se que os pacientes que 
apresentam LEC subagudo são os que mais 
frequentemente desenvolvem LE sistêmico (60% dos 
casos) e também são os que mais apresentam FAN 
positivo (86%). Além disso, o marcador mais 
frequentemente encontrado na IFD de pacientes com 
LEC subagudo ou discóide e IFD positiva foi a IgG 
(85%). 
Patologia - FoxP3 - CD4 
 
 
B0232 
ESTUDO COMPARATIVO DA QUALIDADE DE VIDA 
ENTRE PACIENTES COM EFLÚVIO TELÓGENO 
CRÔNICO E OUTRAS DOENÇAS 
DERMATOLÓGICAS 
Daniela Andrade Ferraro (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Caroline Bittencourt, Renato Marchi, Aparecida 
Machado Moraes, Maria Heloísa Lima Blotta e Profa. 
Dra. Maria Letícia Cintra (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O eflúvio telógeno crônico (ETC) caracteriza-se pela 
queda idiopática, crônica e difusa dos cabelos, por mais 
de 6 meses. Não há estudos sobre a qualidade de vida 
e grau de ansiedade destas pacientes. Nosso objetivo 
foi comparar o grau de ansiedade de 20 pacientes com 
ETC com o de 20 pacientes com outras doenças 
dermatológicas em áreas cobertas. O questionário de 
avaliação de ansiedade de Hamilton foi aplicado nos 2 
grupos, pelo mesmo observador. Para as variáveis 
quantitativas estudamos os valores mínimos e 
máximos, médias, desvios-padrão e mediana e, para as 
qualitativas, as frequências absolutas e relativas. 
Comparamos as médias pelo teste t de Student e 
estudamos a homogeneidade entre as proporções pelo 
teste exato de Fisher. A maioria das pacientes, de 
ambos os grupos, apresentou grau de ansiedade leve, 
sem diferença significante entre os dois grupos. Talvez 
pelo ETC não cursar com falta visível de cabelos os 
níveis de ansiedade consequente sejam similares aos 
de outras doenças dermatológicas também não 
visíveis. Além disso, o estresse tem sido apontado 
como possível fator etiológico do ETC, atuando como 
um gatilho para a queda dos cabelos. A associação 
entre ETC e estresse não se confirmou nesta pesquisa, 
sinalizando para a busca de outros fatores 
desencadeantes, ainda não identificados. 
Eflúvio telógeno crônico - Ansiedade - Alopecia 
 
 

B0233 
ESTUDO DA DISTRIBUIÇÃO DAS AFECÇÕES NÃO 
NEOPLÁSICAS DA PELE NEGRA, 
COMPARATIVAMENTE À DA BRANCA, E 
AVALIAÇÃO CLÍNICO-PATOLÓGICA 
COMPARATIVA DAS MAIS FREQUENTES NA PELE 
NEGRA 
Isabela Mamere Alvarez (Bolsista PIBIC/CNPq), Juliana 
Puggina e Profa. Dra. Maria Letícia Cintra 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
As manifestações da maioria das doenças cutâneas 
são descritas em pacientes de pele clara, sendo poucas 
as publicações na pele negra. Este trabalho avaliou a 
distribuição das afecções não-neoplásicas da pele de 
indivíduos negros, comparando-a com a dos brancos, 
em material anátomo-patológico. Para isso, foram 
estudadas as biopsias de indivíduos atendidos na 
clínica dermatológica do HC--UNICAMP. Os dados 
foram obtidos por meio dos prontuários médicos, e os 
resultados foram analisados por métodos estatísticos. 
Observamos que os grupos diferem em relação à 
topografia das lesões com predomínio de lesões 
disseminadas nos pacientes brancos, e em membro 
superior nos negros. Duas doenças apresentaram 
diferença significativa em relação ao número de casos: 
o líquen plano e a farmacodermia. Estes resultados 
foram agregados aos obtidos previamente, nesta 
mesma população, que abordou, também, neoplasias e 
lesões genitais, observando-se que: doença neoplásica 
era o diagnóstico mais frequente nos paciente brancos, 
diferindo, significantemente, dos indivíduos negros, que 
apresentavam maior número de casos de doenças 
infecciosas, inclusive nos genitais. Estes resultados 
podem contribuir para o aprimoramento do diagnóstico 
e da terapêutica das doenças dermatológicas na pele 
negra. 
Etnia - Dermatose não-neoplásica - Histopatologia 
 
 
B0234 
ABANDONO DO TRATAMENTO DE OBESIDADE 
POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
Thaïs Florence Duarte Nogueira (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Mariana Porto Zambon 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
Introdução: A obesidade infantil é considerada uma 
doença de alta prevalência com conseqüências 
psicossociais, metabólicas e cardiovasculares. Há alto 
índice de abandono no acompanhamento desses 
pacientes. Objetivos e métodos: elencar razões de 
abandono de acompanhamento em ambulatório 
especializado por crianças e adolescentes obesos 
através de estudo analítico-descritivo, por informações 
dos prontuários dos pacientes e de questionário 
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realizado com responsáveis e gravado por telefone. 
Resultados: Dos entrevistados, 29,3% relatou 
dificuldade em adaptar horários das consultas às 
atividades dos pacientes e pais. Outros motivos foram: 
recusa das crianças em realizar tratamento (29,3%), 
insatisfação com resultado (17,0%), acompanhamento 
em outro serviço (12,2%), dificuldade em agendar 
retorno (7,3%) e demora no atendimento (4,9%). 
Relataram-se barreiras para realização de alimentação 
e exercícios físicos adequados. Das dificuldades, 
negaram-nas (19,5%), relataram transtorno emocional 
(78,8%); cansaço (24,2%); dificuldades no momento de 
se vestir (15,1%); e dor (15,1%). Conclusão: A partir 
dos resultados, podem-se sugerir programas públicos 
de controle de peso que sejam de mais fácil acesso, em 
relação à localidade do atendimento, incentivo à 
alimentação e atividades físicas adequadas e à 
prevenção da obesidade. 
Abandono de tratamento - Obesidade - Crianças e adolescentes 
 
 
B0235 
ALTERAÇÕES DO METABOLISMO 
CÁLCIO/FÓSFORO EM RECEPTORES DE 
TRANSPLANTE RENAL 
José Paulo de Siqueira Guida (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Kelcia Quadros e Profa. Dra. Marilda Mazzali 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
Introdução: doença renal crônica associa-se a 
alterações metabólicas como hiperparatiroidismo 
secundário à hipocalcemia e hiperfosfatemia devido à 
lesão renal. Após o transplante (TX) renal deve haver 
correção das alterações. Materiais e métodos: 
Revisão de prontuários dos pacientes submetidos a TX 
renal no HC da Unicamp, entre Jul de 2008 a Dez de 
2010, excluídos pacientes pediátricos, receptores de 
múltiplos TX ou com paratiroidectomia prévia ao TX. 
Resultados: Pacientes divididos conforme o cálcio (Ca) 
de 1 ano nos grupos HC (Ca≥10, N=53) e NC (Ca<10, 
N=112). Ao TX, não houve diferença quanto aos níveis 
de paratormônio (PTH) (826,61±605,22 vs 
362,63±484,5, HCvsNC, p=0,99), nem quanto ao 
MDRD (7,02±2,08 vs 8,04±3,98, HCvsNC, p=0,08). O 
grupo HC apresentava Ca e Pi superior ao grupo NC ao 
TX, também apresentou atividade lítica óssea maior. 
Após 1 ano do TX, houve normalização da 
hiperfosfatemia em ambos os grupos, significativa no 
grupo HC (5,72±1,93 vs 2,88±0,55, Pi inicial vs Pi 1 
ano, p<0,01). Houve também aumento do Ca em 
ambos grupos, sendo que no grupo HC os níveis de 
PTH mostraram-se significativamente superiores 
àqueles observados no grupo NC (211,59±206,54 vs 
109,49±94,59, p<0,01). Conclusões: Níveis elevados 
de Ca no seguimento do TX relacionam-se com níveis 
aumentados de Ca e Pi ao TX. Observa-se que função 
renal após 1 ano é discretamente melhor no grupo que 

apresenta hipercalcemia do que no grupo que não 
apresenta.  
Cálcio - Fósforo - Transplante renal 
 
 
B0236 
O ENVOLVIMENTO DA ÓXIDO NÍTRICO SINTASE 
INDUZÍVEL (INOS) SOBRE O ESTRESSE DO 
RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO NA OBESIDADE 
INDUZIDA POR DIETA HIPERLIPÍDICA 
Tamires Marques Zanotto (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Patrícia O. Prada , Dioze Guadagnini, Laís Weissmann, 
Paula Gabriele F. Quaresma, Andressa C. Santos e 
Prof. Dr. Mario José Abdalla Saad (Orientador), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O presente trabalho teve como objetivo principal avaliar 
o envolvimento da iNOS no estresse de Retículo 
Endoplasmático, utilizando como modelo experimental 
camundongos com deleção seletiva do gene que 
codifica a iNOS e seus respectivos controles, 
submetidos ou não à dieta hiperlipídica por 2 meses 
.Foi investigado também o papel da iNOS sobre a 
sensibilidade à insulina, por meio da realização do teste 
de tolerância à insulina e de CLAMP euglicêmico-
hiperinsulinêmico, e da avaliação da expressão e/ou 
fosforilação de proteínas envolvidas na via de 
sinalização da insulina, bem como, sobre a expressão 
de proteínas envolvidas no desencadeamento e na 
resposta ao estresse de retículo endoplasmático. Os 
resultados demonstraram maior sensibilidade à insulina 
e menor ocorrência de estresse de retículo 
endoplasmático em animais nocautes quando 
comparados aos seus respectivos controles, apontando 
o importante papel da enzima iNOS no 
desencadeamento desses problemas. O estudo do 
envolvimento da iNOS é uma perspectiva portanto, para 
a  descoberta de novos alvos para a prevenção e/ou 
tratamento dessas disfunções. 
iNOS - Estresse - Retículo 
 
 
B0237 
MATUTINIDADE/VESPERTINIDADE  AVALIAÇÃO 
CRONOBIOLOGICA DOS ESTUDANTES DE 
ENFERMAGEM : CRONOTIPO 
Isabela Cremonese (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. 
Dra. Milva Maria Figueiredo de Martino (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Este estudo tem como objetivo fazer uma análise da 
matutinidade/vespertinidade dos estudantes de 
enfermagem universitários, analisando o cronótipo. 
Foram convidados para participar desta pesquisa os 
estudantes do primeiro ao quarto ano do curso de 
graduação em enfermagem da Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP). O instrumento proposto por 
Horne & Osberg (1976) e o Questionário de Munique 
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foram utilizados para coleta de dados e outro para 
coleta de informações pessoais e dados relativos ao 
estado geral de saúde. Fizeram parte da amostra 81 
indivíduos, predominando o sexo feminino (91,36%), 
com idade média de 22 anos e sendo em sua maioria 
pessoas solteiras (97,54%), quanto ao número de 
filhos, não possuem (100%). Estes alunos, em maioria, 
têm hábitos saudáveis de alimentação, com ingestão de 
alimentos que condizem com uma dieta balanceada de 
frutas, verduras, carboidratos. Verificou-se que a 
procedência dos alunos prevaleceu em diferentes 
cidades da região e capital de São Paulo (54 
indivíduos), predominando a cidade de Campinas (13 
indivíduos).  Os resultados mostraram que através do 
primeiro instrumento, que em relação à classificação do 
cronótipo, predominam os indivíduos que possuem 
cronótipo indiferente, que são tanto matutinos como 
vespertinos (61,72%). Contudo, para avaliar de maneira 
mais detalhada, iremos incluir neste estudo os 
resultados do Questionário de Munique. 
Sono - Cronotipo - Estudante 
 
 
B0238 
A PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM 
SUJEITOS PROGNATAS ANTES E APÓS A 
CIRURGIA ORTOGNÁTICA 
Caroline Pettirossi Motta (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Mirian Hideko Nagae (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
As deformidades faciais apresentam um potencial 
psicológico e social destrutivo, podendo influenciar a 
autoconfiança, os relacionamentos e 
consequentemente a qualidade de vida de seus 
portadores. O objetivo deste trabalho foi investigar, 
após a realização da cirurgia ortognática para correção 
do prognatismo, qual a percepção que os pacientes 
possuíam em relação a qualidade de vida, antes e após 
a correção cirúrgica. A amostra foi constituída por 26 
sujeitos Classe III de Angle, tendo no mínimo 6 meses 
de pós-cirúrgico, com faixa etária entre 20 e 40 anos, 
gênero masculino e feminino, que estavam em 
acompanhamento no ambulatório de Odontologia do 
Hospital das Clínicas/UNICAMP e de consultórios 
odontológicos da cidade de Campinas, saudáveis e 
sem Disfunção Temporomandibular. Aplicou-se o 
protocolo WHOQOL-bref “modificado”, onde os 
domínios físico, psicológico, social e ambiental foram 
investigados. Utilizaram-se análises descritivas e o 
teste Wilcoxon para avaliar a significância estatística 
dos dados. A média de idade dos participantes foi de 28 
anos, sendo 73,9% do sexo feminino. Houve mudança 
estatisticamente significante em todos os domínios e 
também nas questões gerais de qualidade de vida. 
Evidenciou-se que a cirurgia ortognática proporcionou 
mais qualidade de vida aos sujeitos que se submeteram 
a ela. 

Cirurgia ortognática - Qualidade de vida - Prognatismo 
 
 
B0239 
AVALIAÇÃO EMOCIONAL EM SUJEITOS 
REALIZADORES DE APERTAMENTO DENTÁRIO 
Nathália Bertollotto (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. 
Dra. Mirian Hideko Nagae (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O apertamento dentário promove um elevado nível de 
tensão nas fibras musculares dos músculos elevadores 
da mandíbula, sendo que o estresse emocional e a 
ansiedade aumentam a frequência e a intensidade da 
parafunção. O estudo teve por objetivo avaliar o estado 
emocional de sujeitos realizadores de apertamento 
dentário. A população foi composta por 30 sujeitos que 
apresentam apertamento dentário(GE) e 30 sujeitos 
que não apresentam apertamento(GC). Foi aplicado o 
Inventário de Estresse para Adultos de Lipp (ISSL), 
Inventário Beck para Ansiedade e Inventário Beck para 
Depressão à população da pesquisa. Referente ao 
ISSL, no GE houve presença de estresse em 66,7% e 
50% no GC. Foi observado que há diferença 
significante nos sintomas físicos, apresentando 75% no 
GE e 40% no GC. Nos sintomas psicológicos mostrou 
resultados como 20% no GE e 53,3% no GC. Referente 
à fase em que o estresse se apresenta, a fase de 
resistência foi a que se mostrou mais semelhante entre 
os grupos e a que houve presença em 100% dos 
casos. Nos Inventários (depressão e ansiedade) 
encontrou-se diferença significativa. Houve maior 
prevalência de estresse, ansiedade e depressão no 
sexo feminino. Assim, o presente estudo verificou a 
maior presença de estresse, ansiedade e depressão 
em sujeitos realizadores de apertamento dentário. 
Apertamento dentário - Estresse - Fonoaudiologia 
 
 
B0240 
PERCEPÇÕES DOS ALUNOS DA FACULDADE DE 
CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP SOBRE O USO E 
O ENSINO DA ACUPUNTURA 
André Lorenzetti Brandão (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Nelson Filice de Barros (Orientador), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A acupuntura, como uma das especialidades médicas 
mais recentemente reconhecidas pelo Conselho 
Federal de Medicina, vem ganhando terreno no cenário 
mundial da saúde, sendo progressivamente mais bem 
aceita tanto por pacientes quanto por profissionais da 
saúde. Pesquisas realizadas com estudantes de 
medicina revelaram que, em sua maioria, estes 
declaram confiarem no uso terapêutico da acupuntura e 
se mostraram interessados em ter contato com tal 
prática durante sua formação. Em face dessa 
tendência, foi realizada uma análise da percepção dos 
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alunos da graduação do curso de medicina da 
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp 
(FCM/UNICAMP), em relação ao uso, interesse e 
ensino da acupuntura. Responderam ao questionário 
alunos de todos os anos do curso de graduação 
médica. Observou-se que os alunos declaram ter um 
contato próximo com a acupuntura, tendo conhecidos 
que receberam tal tratamento com resultados 
predominantemente eficazes. No entanto, o nível de 
conhecimento sobre o assunto é considerado pequeno 
pela maioria, havendo não obstante um grande 
interesse em aprender sobre a acupuntura a fim de 
ampliar o conhecimento geral na matéria médica, 
justificando o apoio dos alunos ao ensino de tal prática 
na graduação, tendência relatada em outras 
faculdades. 
Acupuntura - Ensino médico - Percepção 
 
 
B0241 
COMA E COMUNICAÇÃO: ANÁLISE DAS 
PERCEPÇÕES TÁTEIS E AUDITIVAS DE PESSOAS 
QUE VOLTARAM DO COMA 
Fernanda Godoy Falcão (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Nelson Filice de Barros (Orientador), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A comunicação vem sendo cada vez mais relacionada 
com a efetividade do tratamento e incremento na 
relação profissional-paciente, inclusive de pacientes 
inconscientes. Esta pesquisa analisa lembranças de 
percepções a estímulos táteis e auditivos de pacientes 
que estiveram em estado de coma e estão em 
condições de exteriorizar suas experiências, por meio 
de entrevista semi-estruturada, com análise qualitativa 
temática. Os participantes da pesquisa foram 
selecionados entre os pacientes da enfermaria da 
Cirurgia do Trauma do HC/Unicamp, que tinham saído 
do coma há no mínimo 72 horas, e preenchiam os 
critérios de inclusão. A amostra foi intencional, com 
número de sujeitos concluído a partir da saturação de 
informações. Foram entrevistados 8 pacientes, e 
destes, nenhum afirmou possuir lembranças do período 
em que esteve em coma. No entanto, as pessoas 
entrevistadas relataram sonhos relacionados à situação 
por que passaram enquanto estiveram neste estado, 
revelando uma percepção dos acontecimentos que se 
deram ao seu redor. Os sonhos retratam, em sua 
maioria, conversas com conhecidos que diziam que 
tudo ficaria bem; situações parecidas com 
procedimentos realizados no período, como cirurgias; 
bem como a sensação de que ainda não era o 
momento de “partir”. Dados como esse são reveladores 
e nos auxiliam a aprofundar as reflexões com dados 
empíricos para contribuir com o cuidado profundo e 
complexo dos pacientes em coma. 
Coma - Comunicação - Percepção 
 

 
B0242 
ONCOVIGILÂNCIA: MONITORAMENTO DOS 
EFEITOS ADVERSOS DO  TRATAMENTO 
ANTINEOPLÁSICO E OS GRAUS DE TOXICIDADE 
Cínthia Madeira de Souza (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Marilia Berlofa Visacri, Isabella Velloso Papis, Graziele 
Baldan Ferrari, Carmen Silvia Passos Lima e Profa. 
Dra. Patricia Moriel (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Os efeitos adversos (EA) tóxicos podem surgir quando 
um paciente é submetido ao tratamento antineoplásico, 
afetando a qualidade de vida. A incidência destes 
efeitos na literatura ainda são escassos, dificultando o 
real entendimento da gravidade e frequência com que 
ocorrem na prática clínica. Teve-se como objetivo 
avaliar a frequência de EA relacionados ao tratamento 
antineoplásico e os graus de toxicidade. Trata-se de um 
estudo quantitativo, descritivo e exploratório na área de 
farmacovigilância, realizado no Ambulatório de 
Quimioterapia do HC da Unicamp, entre os meses de 
agosto/2011 e junho/2012, em que pacientes 
oncológicos foram questionados sobre os EA ocorridos 
durante e após as sessões de quimioterapia. Os efeitos 
adversos foram investigados de acordo com os critérios 
comuns de toxicidade/CTC. Foram entrevistados 71 
pacientes, 37 eram homens (52,11%). Pacientes 
oncológicos sentem em média 10,45 ± 4,88 efeitos, 
sendo que o mínimo foi encontrado foi 2 e o máximo 
26. Os três efeitos mais incidentes foram náusea 
(66,20%), xerostomia (59,15%) e fadiga (57,75%). 
Náusea, o efeito mais freqüente, apresenta-se em 
55,32% dos casos como grau I (leve). Ainda, 
observaram-se que 69,27% dos sintomas tiveram grau I 
de toxicidade, 24,97% grau II, 4,94% grau III e 0,82% 
grau IV. Os efeitos com grau III e IV deveriam ser 
notificados no sistema de farmacovigilância, porém 
estes não são reportados, contribuindo para a 
subnotificação. Portanto, o acompanhamento do 
farmacêutico é essencial para caracterização dos EA 
podendo auxiliar na prevenção, detecção, notificação e 
resolução destes eventos.  
Oncovigillância - Efeitos adversos - Farmacovigilância 
 
 
B0243 
IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS 
FARMACOTERAPÊUTICOS (PFTS) EM PACIENTES 
COM CÂNCER DE CABEÇA  E PESCOÇO NO 
AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA CLÍNICA: UMA 
APLICAÇÃO DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA 
Luciana Pupo da Silveira Lyra (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Noelle Breda Teixeira, Marília Berlofa Visacri, Rafaela 
Pimentel, Cinthia Madeira de Souza, Carmen Silvia P. 
Lima e Profa. Dra. Patricia Moriel (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
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Durante o tratamento de pacientes com câncer de 
cabeça e pescoço é essencial uma atenção especial no 
que diz respeito aos problemas farmacoterapêuticos 
(PFTs). O objetivo do estudo foi caracterizar os PFTs e 
descrever as intervenções farmacêuticas (IFs) 
realizadas durante o tratamento antineoplásico com 
cisplatina e radioterapia. Dez pacientes no período de 
dezembro/2011 a junho/2012 passaram por 
atendimentos farmacêuticos no Ambulatório de 
Oncologia do Hospital de Clinicas da UNICAMP. Os 
PFTs e as IFs foram classificados de acordo com o 
método próprio. Todos os pacientes eram do sexo 
masculino e de cor da pele branca, com uma média de 
idade de 54,6±11,3 anos, 80,0% com primeiro grau 
incompleto e 60% possuíam câncer de laringe. No dia 
do Caso Novo, 20 PFTs foram identificados (sendo 
45,0% reais e 55,0% potenciais) e 32 IFs foram 
realizadas. No primeiro retorno houve redução de PFTs 
(total de 12 PTFs; reais: 41,7% e potenciais: 58,3%) já 
que muitos foram resolvidos pelas IFs, ou seja, 75,0% 
delas foram seguidas pelos pacientes e tiveram seu 
objetivo alcançado. Esse trabalho mostra que o 
farmacêutico clínico pode prevenir e resolver PFTs em 
pacientes oncológicos e, por meio da interação com a 
equipe médica, melhorar a qualidade do tratamento. 
Atenção farmacêutica - Oncologia - Intervenções farmacêuticas 
 
 
B0244 
IMPACTO NA FARMACOECONOMIA DO 
ACOMPANHAMENTO FARMACOTERÁPICO DE 
PACIENTES HIV POSITIVOS 
Natália Cavalheiro Braz (Bolsista PIBIC/CNPq), Renata 
C. Carnevale, Caroline G. R. Costa, Cristiane Zanin, 
Valéria Holsback e Profa. Dra. Patricia Moriel 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
O acompanhamento farmacoterapêutico (AF) de 
pacientes HIV positivos é essencial dada à grande 
quantidade de medicamentos administrados e também 
devido a necessidade de promover melhor adesão ao 
tratamento e viabilizar os custos gerados ao Sistema de 
Saúde. Portanto, o objetivo deste trabalho é determinar 
o impacto do AF em pacientes HIV positivos na 
economia. Foi realizado um estudo com 64 pacientes 
HIV positivos do Hospital Dia-HC-UNICAMP, separados 
em dois grupos: grupo I (n =25), sem AF e grupo II (n 
=39), com AF segundo o método PWDT, entre 
agosto/2011 e janeiro/2012. Os prontuários de ambos 
foram verificados por período de 6 meses para 
quantificação de consultas médicas, atendimentos de 
enfermagem, exames laboratoriais, procedimentos e 
internações. Foi determinado o valor (em US$) de cada 
item e o custo total gerado. Quantificaram-se também 
os problemas farmacoterapêuticos (PFTs) dos dois 
grupos. O Grupo II gerou gasto: 23,2% menor com 
consultas, 8% maior com exames; 17,2% menor com 

procedimentos; 43,9% menor com internações, e no 
total, gerou gasto 2,7% menor. O custo total por 
paciente foi de US$418,1 para Grupo II e US$429,8 
para Grupo I. Os PFTs iniciais mais frequentes estavam 
relacionados com a segurança (84 PFT;60,0%) e com a 
necessidade de terapia adicional (39 PFT;27,9%). Após 
um ano, houve redução: 18 (59,1%) e 42 (25,4%) PFT 
respectivamente. Os resultados deste trabalho sugerem 
que AF pode reduzir consideravelmente o custo para o 
Serviço de Saúde e melhorar a farmacoterapia destes 
pacientes. 
HIV - Farmacoterapia - Economia 
 
 
B0245 
UTILIZAÇÃO DE BIOMARCADORES PARA 
DIAGNÓSTICO PRECOCE DE INFECÇÃO FÚNGICA 
INVASIVA EM PACIENTE DE RISCO 
Amanda Costa Rozan Fortunato (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Dr. Plínio Trabasso (Orientador), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Introdução: As infecções fúngicas invasivas (IFI) mais 
frequentes são aspergilose, candidíase, fusariose, 
criptococose e zigomicose. Apesar do avanço na sua 
terapia, IFI estão associadas à alta mortalidade, 
especialmente por acometerem pacientes internados 
em unidades de terapia intensiva ou imunodeprimidos 
(i.e., doenças onco-hematológicas ou transplantes de 
órgãos sólidos ou de células progenitoras 
hematopoiéticas). As técnicas atualmente disponíveis 
para diagnóstico de IFI são inapropriadas para esta 
população, têm baixa sensibilidade e são tardias. De 
modo contrário, o diagnóstico precoce de IFI tem 
grande importância para a instituição oportuna da 
terapêutica adequada, o que pode contribuir para 
melhoria na sobrevida deste grupo particular de 
pacientes. Objetivos: analisar criticamente as novas 
técnicas laboratoriais utilizadas para diagnóstico 
precoce de IFI. Metodologia: revisão bibliográfica 
sobre os seguintes biomarcadores: 1,3-beta-D-glucana, 
galactomanana, anticorpos antimanana e metabólito 
fúngico D-arabitol. As referências bibliográficas foram 
obtidas na PubMed, selecionadas através dos 
unitermos “micose” e “biomarcadores”. São analisadas 
informações relativas à indicação de uso, sensibilidade, 
especificidade, valores preditivos negativos e positivos, 
fatores interferentes nos resultados, além de uma 
descrição sumária de cada técnica. 
Infecção fúngica invasiva - Biomarcadores - Diagnóstico precoce 
 
 
B0246 
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INFLUÊNCIA DO GENÓTIPO CYP2C19 NA 
FARMACODINÂMICA DE VORICONAZOL E SUAS 
IMPLICAÇÕES EM DESFECHOS CLÍNICOS ENTRE 
PACIENTES COM DOENÇAS IMUNODEPRESSORAS 
E INFECÇÕES FÚNGICAS INVASIVA 
Renato Martins Xavier (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Plínio Trabasso (Orientador), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Introdução: Voriconazol é um fármaco de primeira 
linha utilizado no tratamento de infecções fúngicas 
invasivas em pacientes imunossuprimidos. Há grande 
variabilidade genética na metabolização desse fármaco, 
a qual esta relacionada ao gene CYP2C19. Assim, o 
nível sérico desse fármaco pode ser insuficiente e não 
ter o efeito desejado, ou causar neuro, foto ou 
hepatotoxicidade, quando em níveis elevados. Logo, 
tem sido indicada a sua monitorização sérica. 
Objetivos: caracterizar a população com relação ao 
genótipo e verificar a sua associação em relação à má 
resposta clínica com diferentes variáveis: baixo nível 
sérico do fármaco e expressão gênica diferencial das 
citocinas efetoras. Verificar a associação entre a 
toxicidade do fármaco e: seu nível sérico; o genótipo. 
Estabelecer os principais fatores que causam uma má 
resposta clínica ou culminam em uma toxicidade do 
fármaco. Métodos: farão parte do estudo pacientes que 
forem admitidos consecutivamente, durante um ano, 
em alguns serviços do Hemocentro – Unicamp e do 
Hospital de Clínicas – Unicamp que apresentarem 
leucemia aguda ou forem candidatos ao transplante de 
células progenitoras hematopoiéticas e aceitarem 
participar do projeto. Os pacientes terão amostras de 
sangue retiradas para a determinação do genótipo 
CYP2C19, através de Real-Time PCR e utilização de 
um kit. Já os pacientes que vierem a desenvolver 
infecção fúngica e utilizar-se de voriconazol terão 
amostras de sangue retiradas três vezes por semana 
para também ser feita a monitorização sérica do 
fármaco, através da técnica de cromatografia líquida de 
alta eficiência. Os pacientes que não desenvolverem 
infecção serão acompanhados por até 4 meses no caso 
de leucemia ou até +100 dias após o transplante. Já os 
pacientes que desenvolverem infecção serão 
acompanhados por até 6 meses após a cura ou até o 
óbito. Os dados obtidos serão analisados pela sua 
frequência no caso da penetração genotípica, pelo 
coeficiente de correlação de Spearman no caso da 
relação entre o nível sérico do fármaco e os desfechos 
clínicos e pelo teste de Fisher no caso das variáveis 
categóricas. 
Voriconazol - Genótipo CYP2C19 - Infecção fúngica invasiva 
 
 
B0247 
ESTUDO DA PREVALÊNCIA DE INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS POTENCIAIS TEÓRICAS EM 
PACIENTES ATENDIDAS NO HOSPITAL DA 

MULHER PROFESSOR DOUTOR JOSÉ 
ARISTODEMO PINOTTI – CENTRO DE ATENÇÃO 
INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER – CAISM – 
UNICAMP (RENOVAÇÃO DE PROJ 
Aline Aparecida da Cruz (Bolsista PIBIC/CNPq), Nice 
Maria Oliveira Silva, Adélia Corina Alves Bernardes, 
Ana Elisa Ribeiro Silva, Roberta Paro de Carvalho e 
Profa. Dra. Priscila Gava Mazzola (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Uma interação medicamentosa diz respeito a uma 
resposta clínica ou farmacológica resultante da 
exposição simultânea de um determinado fármaco a 
outro agente, constituindo-se como importante fator de 
alteração de resposta terapêutica esperada. Tendo isto 
em vista, o objetivo deste trabalho foi identificar 
potenciais interações medicamentosas em prescrições 
médicas das unidades de internação de um hospital 
universitário especializado na saúde da mulher. Tratou-
se de um estudo observacional, transversal e 
retrospectivo conduzido no Hospital da Mulher Prof. Dr. 
José A. Pinotti no período de agosto de 2011 a 
fevereiro de 2012. Foram selecionadas e incluídas no 
estudo 1102 prescrições médicas de 263 pacientes que 
estiveram internadas nas unidades de ginecologia, 
oncologia clínica e UTI e às quais foram prescritos no 
mínimo dois medicamentos em uma mesma prescrição. 
Foram encontradas 215 interações medicamentosas 
potenciais diferentes, sendo que aquelas de severidade 
moderada foram as mais prevalentes nas prescrições. 
O medicamento dipirona sódica foi o que esteve 
envolvido em um maior número de interações 
medicamentosas potenciais (n=249; 28,2%). Observou-
se que os fatores idade, tempo de internação e número 
de medicamentos em uso podem estar associados ao 
aumento da prevalência de interações medicamentosas 
potenciais. 
Interações medicamentosas - Avaliação farmacêutica - Prescrições 

eletrônicas 
 
 
B0248 
EXTRAÇÃO DE BROMELINA APARTIR DE 
RESÍDUOS DE ABACAXI (ANANAS COMOSUS) POR 
PRECIPITAÇÃO EM ETANOL E AVALIAÇÃO DE 
SUA APLICAÇÃO EM HIDROGEL POLIMÉRICO 
Janaína Artem Ataide (Bolsista PIBIC/CNPq), Lívia G. 
Spir, Edgar Silveira e Profa. Dra. Priscila Gava Mazzola 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
A separação de proteínas de meios aquosos por 
precipitação é um dos métodos mais tradicionais para a 
recuperação e parcial purificação de biomoléculas. Este 
método consiste em alterar a estrutura tridimensional 
da proteína, alterando assim sua solubilidade no meio 
aquoso. A precipitação através da adição de solvente 
orgânico, como etanol, mostra-se bastante vantajosa 
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devido ao caráter econômico do solvente utilizado e a 
facilidade em isolar a molécula alvo. Testes foram feitos 
para a extração de bromelina, que é um conjunto de 
enzimas proteolíticas da família Bromeliaceae, 
encontradas em vários tecidos, como talo, fruto e folhas 
do abacaxi (Ananas comosus). A atividade enzimática 
da bromelina foi medida pelo método de azocaseína e a 
quantidade de proteínas totais foi medida pelo método 
de Bradford. Encontrou-se a melhor condição de 
temperatura e de porcentagem de etanol (v/v) para um 
maior rendimento da extração. Devido à propriedade 
cicatrizante da bromelina é bastante interessante 
aplicá-la em formas farmacêuticas para uso tópico. 
Neste cenário o hidrogel torna-se particularmente 
importante, porque libera de forma controlada o 
princípio ativo. Encontrou-se a melhor composição do 
hidrogel formulado com alginato, goma arábica e 
tampão PBS, garantindo assim, a maior capacidade de 
reidratação. Em uma parte posterior do estudo, será 
realizada a incorporação da bromelina extraída no 
hidrogel e o estudo de sua estabilidade. 
Bromelina - Precipitação - Hidrogel 
 
 
B0249 
ESTUDO DA ESTABILIDADE DA BROMELINA 
COMERCIAL EM FORMULAÇÕES COSMÉTICAS  
Maria Carolina Duarte dos Santos (Bolsista 
SAE/UNICAMP), Leticia C. Novaes, Edgar Silveira, Iara 
R. Bresolin e Profa. Dra. Priscila Gava Mazzola 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
Bromelina é um conjunto de enzimas proteolíticas da 
família Bromeliaceae, encontradas em vários tecidos, 
como talo, fruto e folhas do abacaxi (Ananas comosus). 
Na indústria cosmética, por sua atividade proteolítica, a 
bromelina é muito utilizada, principalmente nos 
tratamentos faciais, como agente de limpeza, 
renovação celular, anti-aging, hidratação, e 
clareamento. Analisou-se de acordo com o guia de 
estabilidade de produtos cosméticos da ANVISA a 
estabilidade acelerada da bromelina em dois tipos de 
formulações cosméticas, que são: Creme Lanette e Gel 
de Carbopol. O estudo estabeleceu condições de 
temperatura e de pH, nas quais as formulações 
contendo bromelina foram submetidas. Para todas as 
amostras acompanhou-se a quantidade de proteínas 
totais pelo método de Bradford e a atividade enzimática 
pelo método de caseína. As duas formulações 
contendo bromelina não são fisicamente estáveis 
quando submetidas a condições de armazenamento 
nas temperaturas de 25°C e 37°C, mas tiveram boa 
manutenção de proteínas totais detectado pelo método 
de Bradford. No final do estudo, concluiu-se que a 
formulação de Carbopol® 940, a 4ºC é a mais adequada 
para a veiculação de bromelina. 
Bromelina - Estabilidade - Bases cosméticas 

 
 
B0250 
IMPACTO DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA 
ADESÃO À TERAPIA ANTIRRETROVIRAL E NA 
REDUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE  
RESISTÊNCIA VIRAL EM PACIENTES HIV 
POSITIVOS 
Valeria de Souza Santos Holsback (Bolsista 
SAE/UNICAMP), Caroline de Godoi R. Costa, Renata 
C. Carnevale, Patricia Moriel e Profa. Dra. Priscila Gava 
Mazzola (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas 
- FCM, UNICAMP 
 
Desde o surgimento da AIDS, o desenvolvimento de 
novos medicamentos vem prolongando a vida dos 
portadores do HIV ao dificultar a multiplicação do vírus. 
A terapia antirretroviral (TARV) é complexa e longa, e o 
risco de falha virológica comumente associada à 
resistência antirretroviral, aumenta quando a adesão 
diminui. Neste trabalho avaliou-se a efetividade da 
intervenção farmacêutica (IF) na redução do 
desenvolvimento de resistência viral em pacientes 
soropositivos, em decorrência da melhor adesão destes 
à TARV. Foi realizado um estudo com 40 pacientes HIV 
positivos, alocando-se 20 pacientes no grupo 
controle(GC) e 20 pacientes no grupo intervenção(GI). 
O GI foi acompanhado utilizando-se o Método PWDT 
(Minnesota) adaptado como ferramenta para a 
realização das intervenções. A avaliação da adesão do 
GI foi verificada pelo Questionário de Adesão ao 
Tratamento Antirretroviral, pela carga viral e contagem 
de linfócitos T CD4, coletados antes e após o 
acompanhamento. Dos pacientes com estudo 
finalizado, em ambos os grupos, nenhum desenvolveu 
resistência viral, fato que pode ter ocorrido em 
conseqüência do curto período analisado. Assim, a 
adesão à TARV foi verificada comparando-se os 
valores iniciais e finais de linfócitos T CD4 e da carga 
viral entre os grupos, analisando a influência das IFs na 
melhora da adesão dos pacientes do GI à TARV. 
Intervenção farmacêutica - Farmácia clínica - HIV 
 
 
B0251 
STRIAE DISTENSAE E SUA ASSOCIAÇÃO COM A 
PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 
Ana Laura Martins Mendes M. Becker (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Raquel Cristina Tancsik 
Cordeiro (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas 
- FCM, UNICAMP 
 
Resumo: Estria cutânea consiste em uma lesão linear 
atrófica bem definida, associada ao estiramento da pele 
e a alterações do tecido conjuntivo. Há estudos que 
apontam a atividade física como fator de risco para 
estrias cutâneas. Objetivo: Verificar a possível 
associação entre a prática de atividade física e a 
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ocorrência de Striae distensae. Estabelecer a relação 
entre o tipo de exercício físico praticado e a ocorrência 
de estrias. Metodologia: Aplicação de um questionário 
específico, seguido de exame físico com foco na 
identificação de estrias. Foram entrevistados 43 alunos 
praticantes regulares de atividade física da FCM – 
UNICAMP e 41 pacientes sedentários, atendidos 
aleatoriamente no Ambulatório de Dermatologia do HC, 
FCM/UNICAMP. Para a análise estatística dos dados 
foi utilizado o teste de Qui Quadrado com intervalo de 
confiança de 95% (“SPSS Statistics” versão 16.0). 
Resultados: Não foi verificada diferença estatística 
significativa na prevalência de estrias em praticantes de 
atividade física comparada com os controles 
sedentários, sugerindo ausência dessa associação. 
Também não foi verificada diferença significativa na 
prevalência de estrias em praticantes de exercício 
aeróbico comparada com praticantes de musculação. 
Conclusão: A associação entre a prática de atividade 
física e a ocorrência de estrias, já sugerida previamente 
na literatura, não foi demonstrada neste trabalho. 
Estria - Atividade física - Etiopatogenia 
 
 
B0252 
A FAMÍLIA E SUAS DEMANDAS NO 
ACOMPANHAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DE 
CRIANÇAS COM ALTERAÇÕES DE LINGUAGEM 
Carla Salles Chamouton (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Regina Yu Shon Chun (Orientadora), Faculdade 
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Os pais têm importante papel na constituição da criança 
como sujeito linguístico. Conhecer as demandas e 
impressões sobre sua participação no 
acompanhamento fonoaudiológico assume grande 
relevância. Os objetivos são investigar a 
percepção/demandas de pais de crianças com 
alterações de linguagem acerca do acompanhamento 
fonoaudiológico e caracterizar o perfil desses familiares 
e de suas crianças. Trata-se de estudo clínico-
qualitativo com 15 sujeitos, pais de crianças em 
acompanhamento fonoaudiológico. Os dados foram 
coletados em entrevistas semi-estruturadas, gravadas 
em vídeo e transcritas para análise. Estabeleceram-se 
como categorias de análise: a) expectativas do 
atendimento fonoaudiológico; b) impacto da alteração 
de linguagem na vida da criança e da família; c) 
processo terapêutico da criança para os pais e d) 
participação dos pais no acompanhamento 
fonoaudiológico. A fala é a expectativa principal (n=14), 
sendo que a maioria (n=9) referiu dificuldade de 
entendimento da fala da criança como impacto. Grande 
parte (n=13) apontou o processo terapêutico como 
fundamental/ótimo/bom ou muito importante, 
participando do mesmo de diferentes formas. Os 
resultados reiteram a relevância da inserção dos pais 
no processo terapêutico, além da necessidade de 

cuidar de quem cuida em uma perspectiva de atenção 
integral e humanizada. 
Fonoaudiologia - Linguagem - Família 
 
 
B0253 
O FONOAUDIÓLOGO COMO INTERLOCUTOR 
QUALIFICADO NO ATENDIMENTO DE ADULTOS 
COM ALTERAÇÕES DE LINGUAGEM 
Karolina Pessóte Sideri (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Regina Yu Shon Chun (Orientadora), Faculdade 
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Os avanços da Saúde possibilitam a sobrevida de 
pessoas com lesões/disfunções neurológicas com 
aumento da demanda na fonoaudiologia de adultos 
com alterações de linguagem. O objetivo é investigar o 
setting terapêutico na clínica, particularmente, o papel 
do fonoaudiólogo como interlocutor qualificado nesse 
atendimento. Trata-se de estudo clínico-qualitativo com 
três adultos afásicos em acompanhamento 
fonoaudiológico grupal no CEPRE/UNICAMP. Os dados 
foram coletados nos prontuários e em registros em 
vídeo no período de seis meses. Foram analisados 20 
vídeos, transcrevendo-se os episódios significativos. As 
categorias de análise foram: a) uso de prompting oral b) 
uso de prompting visual, c) uso de prompting gestual, d) 
incentivo oral à participação no contexto dialógico e e) 
retomada/valorização da produção do sujeito. Para um 
dos sujeitos (S1), a mediação mais utilizada foi o 
incentivo oral à participação do sujeito (38,6% dos 
turnos analisados), seguida do prompting visual 
(28,4%) e prompting oral e retomada/valorização, 
correspondente a 14,2% cada um. Para o sujeito S2, o 
modo mais utilizado foi incentivo oral (34,4%), seguido 
do prompting oral (26,6%) e prompting visual (25,5%). 
Para o sujeito S3, a forma mais utilizada foi prompting 
oral (33,7%), seguido do incentivo oral (29,2%) e 
prompting visual (25,8%). As estratégias contribuíram 
para aumento da intenção comunicativa e 
favorecimento da produção oral, especialmente para 
S1. O estudo traz contribuições à construção do setting 
terapêutico de adultos afásicos, especialmente quanto 
ao papel do fonoaudiólogo como mediador dos 
processos de linguagem em uma perspectiva de 
atenção integral e humanizada. 
Fonoaudiologia - Terapia de linguagem - Neurologia 
 
 
B0254 
A CIF E ASPECTOS LINGUISTICOS-COGNITIVOS 
DE CRIANÇAS USUÁRIAS DE COMUNICAÇÃO 
SUPLEMENTAR E/OU ALTERNATIVA 
Nátali Romano (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. 
Regina Yu Shon Chun (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
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Esta pesquisa volta-se ao estudo das condições 
linguístico-cognitivas de crianças não oralizadas 
usuárias de Comunicação Suplementar e/ou Alternativa 
(CSA), com objetivo de investigar questões de 
linguagem, participação e desempenho/funcionalidade 
dessas crianças por meio da CIF – Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde. Trata-se de estudo longitudinal aprovado pelo 
CEP sob nº 728/2008, com três crianças não 
oralizadas, usuárias de CSA, em acompanhamento 
fonoaudiológico no CEPRE/FCM/UNICAMP. A coleta 
de dados foi feita em prontuários e registros em vídeo 
do acompanhamento fonoaudiológico. Os achados 
mostram que todos sujeitos apresentaram mudanças 
nas condições linguístico-cognitivas, evidenciando que 
a funcionalidade de um indivíduo é resultante da 
interação entre condição de saúde e fatores 
contextuais. A CIF se mostrou como instrumento útil, 
possibilitando analisar a evolução da população 
estudada e a efetividade do processo terapêutico. 
Fonoaudiologia - CIF - Linguagem 
 
 
B0255 
INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA COM 
FAMILIARES E/OU CUIDADORES DE ADULTOS 
COM ALTERAÇÕES DE LINGUAGEM NA ÓTICA 
DOS PRÓPRIOS SUJEITOS 
Renata Moreira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Regina Yu Shon Chun (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Diante do aumento da população idosa no Brasil, há 
necessidade de maior atenção de sua saúde, em 
função de doenças crônicas não transmissíveis que 
duram anos e exigem cuidados constantes. Além dos 
próprios sujeitos é fundamental a atenção aos seus 
familiares, temática ainda pouco explorada na 
Fonoaudiologia. Os objetivos são investigar o impacto 
da intervenção fonoaudiológica com familiares e/ou 
cuidadores de sujeitos com alterações de linguagem 
por causas neurológicas e caracterizar seu perfil sócio-
demográfico e das pessoas sob seus cuidados. Trata-
se de estudo de abordagem clínico-qualitativa, 
constituído por 10 sujeitos. Para a coleta de dados 
realizou-se levantamento dos prontuários e entrevistas 
semi-estruturadas. Em relação ao perfil sócio-
demográfico, a maioria (n=9) é do gênero feminino e 
quanto ao grau de parentesco,filhas e cônjuges, 
principalmente. A intervenção fonoaudiológica ocorreu 
por meio de grupos de familiares e orientações 
individuais. Diversos sentimentos em relação ao 
cuidado dos idosos em acompanhamento 
fonoaudiológico foram relatados pelos familiares como 
ressentimento, revolta, depressão, vontade de desistir e 
aprisionamento diante da situação. Os resultados 
reafirmam a importância da atuação com 
familiares/cuidadores em uma perspectiva de atenção 

integral e favorecimento da qualidade de vida desse 
grupo.  
Fonoaudiologia - Família - Cuidadores 
 
 
B0256 
PERFIL DE ATENDIMENTO DA PSIQUIATRIA NA 
UNIDADE DE EMERGÊNCIA DO HC-UNICAMP 
Carolina Silva Said Schettini (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Vitória Mantoan Padilha, Amilton Santos Junior e Profa. 
Dra. Renata Cruz Soares de Azevedo (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Considerando a emergência psiquiátrica como uma 
situação que requer atendimento imediato, a presença 
do psiquiatra no pronto socorro geral se faz necessária 
para triagem, manejo e encaminhamento dos 
pacientes. No Brasil, a partir da década de 1950, houve 
a criação de enfermarias psiquiátricas em hospitais 
gerais, obedecendo a intenção trazida pela Reforma 
Psiquiátrica de diminuir as internações psiquiátricas e 
humanizar a prática da saúde mental. Nesse contexto, 
a análise dos atendimentos realizados nas urgências 
visa descrever e melhorar cada vez mais esse serviço, 
promovendo o conhecimento integral do paciente e 
traçando o perfil sócio-demográfico e clínico deste. A 
literatura nacional é escassa, portanto este estudo 
busca contribuir com dados nacionais acerca do 
atendimento psiquiátrico de emergência, o descrevendo 
através do levantamento de prontuários obtidos na 
Unidade de Emergência (UE) do Hospital de Clínicas 
da Unicamp, em um estudo de caráter quantitativo. Até 
o momento, foram registrados 1338 pacientes, dos 
quais 57,47% são mulheres, 41,33% se encaixa na 
faixa etária entre 25 e 39 anos, 17,63% buscaram o 
atendimento por alteração de comportamento e 20,40% 
foram diagnosticados com quadro depressivo. As 
conclusões estão sendo elaboradas, constando de 
análises mais completas. 
Atendimento - Psiquiatria - Unidade de emergência 
 
 
B0257 
PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO EM 
MEDICINA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS SOBRE O ENSINO DA PSIQUIATRIA E 
SUA IMPORTÂNCIA COMO ESPECIALIDADE 
MÉDICA 
Lucas de Bragança Freixo (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Amilton dos Santos Júnior e Profa. Dra. Renata Cruz 
Soares de Azevedo (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Objetivos: Avaliar a percepção dos estudantes de 
medicina da UNICAMP sobre a importância da 
psiquiatria como especialidade e verificar o quanto 
consideram os conhecimentos psiquiátricos 
necessários para a formação médica. Método: O 
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questionário “Attitudes Towards Future Carreer Choice” 
foi traduzido para a língua portuguesa e aplicado aos 
alunos dos seis anos de graduação. Resultados: 
Foram obtidos 422 questionários. 81 (19,2%) 
entrevistados declararam grande interesse pela 
psiquiatria. Entre os 330 (78,2%) alunos que já tiveram 
contato com a psiquiatria no curso, 23,3% 
consideravam-na como uma especialidade possível de 
escolha antes do contato e 39,1% passaram a 
considerá-la depois do conhecimento teórico-prático do 
curso. Quanto ao principal estágio em psiquiatria no 
curso, 153 (89,5%) alunos dentre os que já haviam 
passado por este estágio o avaliaram como bom ou 
muito bom. 79,5% consideram que saíram do estágio 
com uma impressão mais positiva em relação à 
especialidade e 66,1% acreditam que a duração do 
estágio deveria ser maior. Quanto à escolha da 
especialidade, 5,1% dos estudantes afirmaram que a 
psiquiatria seria a escolhida no momento da entrevista. 
Conclusões: Observou-se uma atitude positiva em 
relação à psiquiatria por parte dos estudantes, que se 
mostraram interessados na especialidade, 
reconhecendo sua importância em sua formação 
médica, o que contraria dados já encontrados na 
literatura. A despeito disso, a psiquiatria continua 
atraindo poucos acadêmicos. 
Ensino - Psiquiatria - Especialidade médica 
 
 
B0258 
ANÁLISE RETROSPECTIVA DOS PACIENTES 
INTERNADOS NA ENFERMARIA DE 
DERMATOLOGIA NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS 
Marina Odália de Carvalho Lima Chicoli (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Renata Ferreira 
Magalhães (Orientadora), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A dermatologia é uma especialidade ambulatorial, 
porém a internação para tratamento de alguns casos 
graves e crônicos é indiscutível para a melhora do 
paciente. O objetivo do trabalho é fazer uma avaliação 
dos casos internados pela especialidade e identificar as 
principais causas de internação. A partir da base de 
dados do Hospital de Clínicas da Unicamp, realizou-se 
uma análise retrospectiva das internações entre os 
anos de 2000 e 2010, identificando-se características 
epidemiológicas dos pacientes, óbitos, casos de 
internação prolongada e múltiplas internações a fim de 
reconhecer as principais dermatoses que evoluem com 
óbito e possíveis fatores complicadores. Com os 
resultados pretende-se desenvolver um protocolo de 
atendimento de enfermaria para os que apresentarem 
necessidade de cuidados dermatológicos. Até o 
momento 1016 casos dos 1250 previstos foram 
tabulados. Encontrou-se como as cincos maiores 
causas de internação dermatológica: neoplasias não-
hematológicas e hematológicas, hanseníase, psoríase 

e pênfigo vulgar. Há nove óbitos dentre essas 
dermatoses. Para a análise dos casos restante faz-se 
necessário uma análise de prontuários por 
discrepâncias entre os dados informados. Realizaremos 
a análise dos prontuários de óbitos e internações 
prolongadas para investigar motivos de evolução 
desfavorável. 
Internação hospitalar - Dermatologia - Causas de óbito 
 
 
B0259 
EVOLUÇÃO DE GESTAÇÕES DE ANENCÉFALOS: 
CASUÍSTICA DE UM SERVIÇO TERCIÁRIO DE 
MEDICINA FETAL 
Silvia Dante Martinez (Bolsista SAE/UNICAMP), Isabela 
Nelly Machado e Prof. Dr. Ricardo Barini (Orientador), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Introdução: Anencefalia é um defeito de fechamento 
de tubo neural que acontece precocemente na vida 
embrionária e resulta na ausência do crânio, couro 
cabeludo e maior parte do cérebro. Sua prevalência é 
estimada em 1/1000 gestações. Mesmo após um 
decréscimo na sua incidência observada após a 
introdução da suplementação periconcepcional de 
ácido fólico, trata-se ainda de uma malformação 
freqüente e incompatível com a sobrevida pós-natal. 
Objetivos: Descrever as características obstétricas e 
evolução perinatal de um grupo de gestações 
complicadas por fetos anencéfalos em um serviço 
terciário de Medicina Fetal. Pacientes/Métodos: 
Estudo retrospectivo descritivo através da análise de 
prontuários médicos de casos de fetos com diagnóstico 
de anencefalia através da ultrassonografia antenatal e 
encaminhados ao Programa de Medicina Fetal do 
Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti – 
CAISM UNICAMP, no período de agosto de 1997 a 
julho de 2010. Os fetos foram distribuídos em grupos 
conforme a evolução da gestação (interrupção médica 
da gestação-IMG, óbito fetal-OF, nascidos vivos-NV e 
perda de seguimento no serviço). Após uma descrição 
univariada da amostra, algumas variáveis foram 
comparadas entre os grupos, utilizando-se testes 
estatísticos (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, Chi-Square, 
Fisher's ExactTest). Resultados: Foram incluídos 180 
fetos anencéfalos, distribuídos nos grupos: 77 IMG 
(43%), 33 NV (18%), 20 OF (11%) e 50 sem segmento 
no serviço (28%). A média da idade materna foi de 25,3 
anos e 39% eram primigestas. Sete gestações (4%) 
eram gemelares (1 trigemelar), 27 gestações (15%) 
foram complicadas por polidrâmnio e em 71 fetos (39%) 
foram encontradas anomalias adicionais. Comparando-
se os grupos estudados, não houve diferença 
estatística na idade materna (p=0.5315; Chi-Square), 
paridade (p=0.6070; Fisher’s Exact Test), número de 
abortamentos prévios (p=0.7464; Fisher’s Exact Test), 
sexo fetal (p=0.0502; Fisher’s Exact Test) e freqüência 
de anomalias adicionais (p=0.186; Chi-Square). O parto 
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vaginal foi realizado em 90% das gestações e não 
houve complicações maternas pós-natais. Entre os 
fetos cujos pais optaram pela continuação da gestação 
(n=53), 20 evoluíram espontaneamente para óbito intra-
uterino (38%) e 33 foram nativivos (62%). A média de 
idade gestacional do óbito intra-uterino foi de 31 
semanas (19-42 semanas) com média de peso ao 
nascimento de 1250g (130g–2800g). A média da idade 
gestacional do parto para os nascidos-vivos foi de 32 
semanas (25-43 semanas), com média de peso ao 
nascimento de 1360g (500g–2810g). A média da 
sobrevida pós-natal foi de 51 minutos (1 minuto a 48 
horas). Não houve associação entre o tempo de 
sobrevida e a idade gestacional (p=0.6125; Spearman 
Correlation Coefficient) ou com a presença de 
malformações adicionais (p=0.1948; Mann-Whitney 
Test). Conclusão: Este estudo avaliou a evolução de 
180 fetos atendidos em um serviço de referência em 
Medicina Fetal, desde o diagnóstico até o desfecho das 
gestações, em um período de 10 anos. Oferecendo 
uma casuística ampla e atual, os resultados aqui 
apresentados poderão contribuir para uma melhor 
compreensão da história natural desta malformação, 
permitindo aos obstetras uma discussão mais 
detalhada com as famílias envolvidas sobre as 
complicações, associações e prognóstico dos fetos com 
diagnóstico pré-natal de anencefalia.  
Anencefalia - Sobrevida - Malformações fetais 
 
 
B0260 
AGENTES ETIOLÓGICOS E PADRÃO DE 
SENSIBILIDADE DE UROPATÓGENOS EM 
MENORES DE 14 ANOS EM UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO 
Marina Pavan Giatti (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Ricardo Mendes Pereira (Orientador), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A infecção do trato urinário (ITU) é uma infecção 
bacteriana grave acometendo aproximadamente 9% de 
crianças menores de 15 anos. É importante conhecer o 
padrão de sensibilidade dos uropatógenos para um 
tratamento mais adequado. Objetivo: Descrever a 
prevalência dos principais agentes etiológicos e o seu 
padrão de sensibilidade em menores de 14 anos em 
um Hospital Universitário. Métodos: Estudo 
retrospectivo a partir das uroculturas positivas do 
Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de 
Campinas. Resultados: Das 880 uroculturas 
analisadas, os cinco agentes mais frequentes foram 
E.coli (31,7%), P. aeruginosa (14%), K. pneumoniae 
(7,5%), P. mirallis (6,5%) e E.cloacae (6,3%) com 
mesma distribuição nos anos de 2010 e 2011. A 
sensibilidade aos seguintes antibióticos: amicacina, 
cefepima, ceftriaxone, piperacilina-tazobactan e 
ciprofloxacina respectivamente foi: 97%, 89,8%, 86,6%, 
84,8% e 84,1% considerando todos os patógenos. 

Quando selecionados os casos diagnosticados no 
Pronto Socorro pelo principal agente (E. coli) e 
considerando medicações via oral, encontramos o 
seguinte padrão: Cefazolina 100%, Amoxacilina + 
clavulanato 100% Nitrofurantoina 80%, 
Sulfametoxazol+Trimetropin 42,8%.  Os resultados 
encontrados são semelhantes aos da literatura e 
permitem manter as condutas atualmente realizadas no 
HC- UNICAMP. 
Trato urinário - Escherichia coli - Amicacina 
 
 
B0261 
EVOLUÇÃO DAS COMPLICAÇÕES POR VARICELA 
EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DURANTE UM 
PERÍODO DE CINCO ANOS 
Mario Marcos Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Ricardo Mendes Pereira (Orientador), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A Varicela é uma doença infecto contagiosa causada 
pelo Vírus Varicela-Zoster (VZZ). As complicações da 
infecção pelo VVZ são raras e ocorrem com maior 
freqüência em crianças imunodeprimidas e adultos, 
mas podem ocorrer em crianças hígidas. Objetivo: 
Avaliar os casos de varicela com complicações 
internadas no HC UNICAMP entre os anos de 2006 e 
2010. Métodos: Levantamento de internações por 
varicela através do CID de internação ou alta 
Resultados: Foram analisados 28 casos de 
complicações decorrentes da infecção por VZV. Quinze 
pacientes eram do sexo masculino e com a seguinte 
distribuição por faixa etária: 2-6m: (2), 6m-1ano: (6), 1-
4a: (17), 5-10a: (4). As complicações encontradas 
foram: celulite (16), pneumonia (7), impetigo (2) 
pioderma gangrenoso (1), meningoencefalite (1), 
adenite inguinal (1). A identificação de agente etiológico 
ocorreu em dois casos (Streptococus pyogenes, 
Streptococus equi). O tempo médio de internação foi 
9,5 dias. Ocorreram 11 internações em UTI com 
duração de internação média de 6,18 dias. Dois 
pacientes evoluíram para óbito, 4 receberam alta com 
sequelas. Conclusão: Os dados apresentados são 
semelhantes ao da literatura e demonstram que 
medidas de prevenção a infecção por VZZ devem ser 
instituídas. 
Varicela - Complicações - Streptococos pyogenes 
 
 
B0262 
REPRODUTIBIDADE DO INSTRUMENTO PARA 
MENSURAÇÃO DO IMPACTO DA DOENÇA NO 
COTIDIANO DO VALVOPATA 
Daniela Brianne Martins dos Anjos (Bolsista 
PIBIC/CNPq), Maria Cecília Bueno Jayme Gallani, Kátia 
Melissa Padilha (Co-orientadora) e Profa. Dra. Roberta 
Cunha Matheus Rodrigues (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
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Estudos preliminares mostraram haver evidências de 
confiabilidade, segundo o critério da homogeneidade, 
do Instrumento para Mensuração do Impacto da 
Doença no Cotidiano do Valvopata (IDCV) quando 
aplicado em diferentes contextos de afecções 
cardiovasculares. Propriedades psicométricas como 
estabilidade temporal e efeitos teto e chão, importantes 
para uso do instrumento em estudos de seguimento 
prospectivo, não tinham sido ainda demonstradas junto 
a pacientes valvopatas. Assim, este estudo teve como 
objetivo apresentar os resultados preliminares da 
avaliação da aceitabilidade, efeitos teto e chão e a 
confiabilidade, segundo o critério de estabilidade 
temporal, do IDCV junto a pacientes portadores de 
valvopatia em acompanhamento ambulatorial. O estudo 
está sendo realizado em um ambulatório especializado 
de cardiologia de hospital universitário de grande porte 
do interior paulista. Até o momento foram arrolados 14 
pacientes de ambos os sexos, portadores de valvopatia 
mitral e/ou aórtica submetidos ao tratamento clínico 
e/ou cirúrgico em seguimento ambulatorial. Os dados 
foram obtidos por meio de entrevista com aplicação de 
instrumentos de caracterização sociodemográfica e 
clínica e do IDCV. Os dados foram submetidos às 
análises descritivas, com medidas de posição e 
dispersão, estimativa dos efeitos teto chão e 
Coeficiente de Correlação Intraclasse para avaliação da 
concordância dos escores nos dois tempos de medida 
(intervalo de 7-15 dias). O nível de significância 
adotado foi de 5%. A avaliação da praticabilidade 
mostrou que a aplicação do IDCV é rápida (8,9±2,3 
min). Foi evidenciada elevada aceitabilidade do 
IDCV. Foram constatados efeitos teto e chão no IDCV 
total e seus domínios, principalmente efeito chão no 
domínio Adaptação à doença. Os resultados do teste-
reteste apontaram Coeficiente Correlação Intraclasse 
ICC para o IDCV total e seus domínios, entre 0,73 e 
0,93. Os resultados obtidos, embora preliminares, 
tendem a confirmar sua aceitabilidade e praticabilidade, 
visto que todos os itens foram respondidos pelos 
sujeitos do estudo; assim como sugerem estabilidade 
temporal do IDCV. Uma vez confirmadas tais 
propriedades psicométricas, com amplicação da 
casuística, O IDCV poderá ser usado  em estudos 
prospectivos, para avaliação da evolução natural do 
impacto da afecção na vida do paciente ou como 
variável resposta a tratamentos ou mudanças clinicas. 
Estudos de validação - Psicometria - Impactos de saúde 
 
 
B0263 

ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E 
LABORATORIAIS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 
SEGUIDOS NO AMBULATÓRIO DE 
IMUNODEFICIÊNCIA SECUNDÁRIA DO HC-
UNICAMP 
Priscila Umeda Sato (Bolsista PIBIC/CNPq e FAPESP), 
Emanuel Borges Vitor Anjos e Profa. Dra. Sandra 
Cecilia Botelho Costa (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Os objetivos do presente estudo é coletar informações 
clínicas e laboratoriais diretamente dos prontuários dos 
pacientes pediátricos portadores do vírus HIV, que são 
acompanhados pelo Ambulatório de Imunodeficiência 
Secundária do HC-UNICAMP; registrar os dados 
obtidos e compará-los entre si e à revisão literária, com 
a finalidade de ter, na prática, dados médico-científicos 
do impacto da doença na saúde desses pacientes. Os 
pacientes têm faixa etária de 0 a 18 anos, de ambos os 
sexos. Os dados coletados serão nome, idade, sexo, 
número de matrícula, principais hipóteses diagnósticas 
e infecções oportunistas, uso de antibióticos e 
internações associadas à imunodeficiência secundária. 
Com esse estudo, espera-se evidenciar as diferentes 
manifestações clínicas e laboratoriais que a doença 
causa em pacientes pediátricos, contribuindo para a 
melhor orientação da terapêutica e para o melhor apoio 
psicossocial a esses pacientes e seus familiares. Os 
resultados parciais indicam que há um equilíbrio entre 
pacientes do sexo masculino (54,4%) e feminino 
(45,6%); os três antibióticos mais utilizados no 
tratamento de infecções secundárias são em ordem 
decrescente: Amoxacilina (49%), Cefalexina (21,3%), 
Clavulin (8,3%); as três infecções mais frequentes, em 
ordem decrescente, que exigiram uso de antibióticos 
são: otite média aguda (30,5%), sinusite (22,1%) e 
pneumonia (15,8%); o principal motivo, infeccioso ou 
não-infeccioso, que exigiu internação foi a pneumonia 
(31%). 
HIV - Aids - Pediatria 
 
 
B0264 
COMPARAÇÃO DAS TÉCNICAS LABORATORIAIS: 
ANTIGENEMIA, N-PCR E QPCR QUANTO AO 
DIAGNÓSTICO PRECOCE DA INFECÇÃO ATIVA 
POR HCMV E SUAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 
Sílvia Renata Chagas Costa (Bolsista FAPESP), 
Renata Maria Borges Peres e Profa. Dra. Sandra 
Cecilia Botelho Costa (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A soroprevalência do citomegalovírus humano (HCMV), 
no Brasil, é de aproximadamente 90% e de 50% em 
países desenvolvidos. Quando acomete indivíduos 
imunocomprometidos, a infecção é tanto pior quanto 
maior a imunossupressão, podendo acometer desde 
pulmões até o sistema nervoso central. Por isso, 
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pacientes submetidos a transplante de células tronco 
hematopoiéticas (TCTH) alogênico são vítimas 
potenciais do HCMV, com incidência de infecção pós 
transplante variando de 32% a 90% com média de 50% 
principalmente nos três primeiros meses sem o 
tratamento antiviral, sendo esta a maior causa de 
morbi-mortalidade nesses pacientes. Visando diminuir 
esta incidência, no Hemocentro/ UNICAMP, pacientes 
submetidos a TCTH realizam semanalmente coletas de 
amostras sanguíneas para realização de antigenemia e 
N-PCR para monitorização de possível infecção ativa e, 
se necessário, iniciar terapia com antivirais. No entanto, 
esses exames não são padronizados o que dificulta a 
determinação de qual deles é mais efetivo na detecção 
precoce de infecção ativa por HCMV. Assim, este 
trabalho tem o objetivo de comparar as técnicas 
laboratoriais antigenemia, N-PCR e qPCR quanto ao 
diagnóstico da infecção ativa por HCMV e suas 
manifestações clínicas para assim auxiliar no 
diagnóstico precoce da infecção e instituição do 
tratamento. 
Citomegalovírus - Transplante hematopoiético - Manifestações 

clínicas 
 
 
B0265 
INVESTIGAÇÃO DAS VIAS HEDGEHOG E NOTCH 
EM LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA E SÍNDROMES 
MIELODISPLÁSICAS 
Amanda Inacio Dias dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Profa. Dra. Sara Teresinha Olalla Saad (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Descrição do estudo: a via de sinalização Hedgehog 
pode estar hiperativa em variados tipos de cânceres 
enquanto que e a via de sinalização Notch modula 
várias funções celulares e situações micro ambientais 
associadas à tumorigênese. Tendo em vista a atuação 
dessas vias, o objetivo do nosso estudo foi investigar as 
vias de sinalização Hedgehog e Notch na leucemia 
mielóide aguda e síndromes mielodisplásicas. 
Objetivos e metodologias: avaliar a expressão das 
vias Hedgehog e Notch em biópsias de medula óssea 
de SMD e LMA, através de imunohistoquímica e PCR. 
Resultados: A expresssão dos ligantes da Hedgehog, 
avaliada por imunohistoquímica, estava aumentada em 
medula óssea de pacientes com SMD e LMA quando 
comparadas com o controle, havendo diferença 
significativa para IHH em SMD e DHH em LMA. Não 
houve diferença significativa para o SHH tanto entre 
LMA e controle, quanto entre SMD e controle. A análise 
feita pelo PCR revelou que os receptores PTCH e SMO 
estavam hiperexpressos na medula óssea de pacientes 
com SMD quando comparados com o controle. 
Conclusões: os resultados obtidos até agora mostram 
que existe um aumento da expressão de componentes 
da via Hedgehog em LMA e também em SMD, 
sugerindo que ela possa estar interferindo no 

desenvolvimento, manutenção, ou progressão da 
doença. 
Leucemia - Hedgehog - Notch 
 
 
B0266 
EFFECTS OF ARHGAP21 SILENCING ON GENE 
EXPRESSION IN PROSTATE ADENOCARCINOMA 
CELL LINES: ALTERATION OF GLYCOLYSIS 
CANONICAL PATHWAY 
Marcos Marangoni Junior (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Mariana Lazarini e Profa. Dra. Sara Teresinha Olalla 
Saad (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - 
FCM, UNICAMP 
 
ARHGAP21 is a RhoGAP protein that interacts to FAK, 
PKC zeta, alfa-catenin and ARF-1, linking RhoGTPases 
to other signaling pathways. ARHGAP21 inhibits 
glucose-stimulated insulin secretion and its interactions 
with FAK and PKC zeta is modulated by glucose. Here, 
we aimed to study the roles of ARHGAP in glycolisis 
pathway and hypoxia process in LNCaP, and other 
prostatic carcinoma cells: PC-3 and DU145 cells control 
and submitted to ARHGAP21 inhibition. Specific siRNAs 
targeting ARHGAP21 were used to inhibit ARHGAP21 
expression in LNCaP, PC-3 and DU145 (siARHGAP21 
cells). Microarray assays were performed in LNCaP 
cells, using Human Gene (Affymetrix) platforms. The 
expression of some genes related to hypoxia and 
glycolysis was evaluated by qRT-PCR in the same cells. 
Was found that ARHGAP21 inhibition modulated the 
expression of twelve genes related to hypoxia or 
glycolysis. qRT-PCR confirmed HIG2, PGAM, BNIP3 
and Stanniocalcin up-regulation in LNCaP 
siARHGAP21. BNIP3 was also up-regulated in PC-3 
cells siARHGAP21. PLOD2 expression was down-
regulated in LNCaP and DU145 cells siARHGAP21, 
whereas HK2 was downregulated in LNCaP and 
upregulated in DU145 siARHGAP21. It is know that 
solid tumours are poorly oxygenated and require high 
taxes of glucose. Therefore, ARHGAP21 might be 
involved in the adaptation of tumor cells in the hypoxic 
environment and increased glucose uptake.  
ARHGAP21 - Glycolysis - Hypoxia 
 
 
B0267 
LESÕES ASSOCIADAS A RUPTURA DO 
LIGAMENTO CRUZADO DO JOELHO NO EXAME DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 
Pedro Ângelo Livonesi (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Daniel Miranda Ferreira e Prof. Dr. Sergio Rocha 
Piedade (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - 
FCM, UNICAMP 
 
Introdução: Traumas torcionais são a causa da lesão 
dos ligamentos cruzados do joelho. O diagnóstico 
dessa enfermidade é dado por testes clínicos, no 
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entanto, o seu dimensionamento e a identificação de 
lesões associadas competem aos exames de imagem. 
Permite-se, assim, a realização de uma única cirurgia 
para diferentes entidades. Objetivo: Analisar as lesões 
mais frequentes e o perfil dos pacientes atendidos pelo 
Hospital das Clínicas da Unicamp, permitindo melhor 
ensino dos residentes e adequação das vias de acesso 
utilizadas no serviço. Metodologia: Foram captados 
todos os laudos de exame de ressonância magnética 
de joelho com o diagnóstico de lesão de pelo menos 
um ligamento cruzado, no intervalo de 2005 a 2010, 
sendo excluídos exames com resultado sugestivo de 
neoplasias. Resultados: O estudo teve universo 
amostral de 230 pacientes, gênero 1:1, com média de 
idade = 36,4 anos, DP= 14,3. A ruptura total do 
ligamento cruzado ocorreu em 53,9% dos casos. Sendo 
as lesões associadas mais comuns: as meniscais 
(87%), de ligamentos colaterais (19,5%),de côndilo 
femoral (40,8%) e de platô tibial (37%). Conclusão: O 
perfil dos pacientes é adulto, sem predominância de 
gênero. Os dados mostraram alta prevalência de lesões 
associadas, sobretudo meniscais, ressaltando a 
importância do uso da ressonância magnética. 
Joelho - Ligamentos - Lesões 
 
 
B0268 
ADIPONECTINA DE ALTO PESO MOLECULAR EM 
PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA E 
OBESIDADE 
Flávia Muraro Bonini (Bolsista PIBIC/CNPq), Aline 
Barros Santana, Maria Salete Costa Gurgel, Eliana 
Cotta de Faria e Profa. Dra. Silvia de Barros Mazon 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
A obesidade tem sido associada ao risco de ocorrência 
de câncer de mama, mas os mecanismos envolvidos 
ainda não são completamente conhecidos. As 
adipocinas, moléculas bioativas produzidas pelo tecido 
adiposo, parecem representar um importante elo entre 
essas doenças. Concentrações diminuídas de 
adiponectina (ADP) têm sido associadas ao risco e pior 
prognóstico do câncer de mama. Como os efeitos 
benéficos da ADP parecem ser decorrentes de 
concentrações mais elevadas da ADP de alto peso 
molecular (ADP-HMW) ou da razão entre as 
concentrações da ADP total/ADP-HMW, o presente 
trabalho teve como objetivo a comparação das 
concentrações séricas da ADP total e da ADP-HMW 
entre dois grupos de portadoras de câncer de mama, 
na fase pós-menopausa, em acompanhamento no 
CAISM, UNICAMP: grupo de não obesas e grupo com 
sobrepeso/obesidade.Os resultados parciais das 
quantificações por ELISA, realizadas para ADP total e 
ADP-HMW, não demonstraram diferenças significativas 
entre os grupos (p> 0,05, teste de Mann-Whitney). 
Entretanto, quando o grupo total de pacientes foi 

classificado em quartis de concentrações de ADP total, 
observou-se diferença significativa entre o 2° e o 4° 
quartil, em relação ao IMC (p= 0,036, teste de Kruskal-
Wallis).  
Adiponectina de alto PM - Câncer de mama - Obesidade 
 
 
B0269 
AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE 
ANTECEDENTES MÓRBIDOS E PROGRESSÃO DA 
DOENÇA DE CHAGAS 
Luis Felipe Rosamilia Marques (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Sarah Monte Alegre, Ketti Gleyzer de Oliveira, Eros 
Antonio de Almeida, Maria Elena Guariento e Profa. 
Dra. Silvia de Barros Mazon (Orientadora), Faculdade 
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Nos últimos anos, tem-se demonstrado que a 
inflamação desempenha um importante papel na 
gênese da cardiopatia chagásica crônica e na 
progressão da doença de Chagas (DC). Estudo piloto 
prospectivo realizado em nosso laboratório demonstrou 
que, após 5 anos de seguimento, as concentrações 
mais elevadas das proteínas de fase aguda, PCR e 
SAA, correlacionaram-se melhor com a presença de 
maior número de distúrbios metabólicos do que com a 
progressão da DC. Face ao limitado tamanho amostral, 
propusemos a realização de um estudo retrospectivo de 
10 anos para um maior número de pacientes (85 com a 
forma indeterminada (FI) e 85 com a forma cardíaca 
(FC)), com vistas a uma melhor avaliação entre a 
associação de distúrbios metabólicos e evolução clínica 
da DC. Os resultados preliminares indicaram que, dos 
85 pacientes com a FI, admitidos no ano inicial de 
nossa pesquisa, somente 10 completaram o 
seguimento de 10 anos. Todavia, independentemente 
do tempo de seguimento, 19 evoluíram para a FC, 10 
dos quais, com distúrbios metabólicos associados. A 
coleta de dados relativa aos pacientes com a FC ainda 
não foi concluída, mas espera-se associação positiva 
entre progressão da DC e maior número de 
comorbidades, que possivelmente são as responsáveis 
pela complicação dessa doença. 
Doença de chagas - Resposta inflamatória - Distúrbios metabólicos 
 
 
B0270 
O PROGRESSO DO ESTUDANTE DE MEDICINA EM 
AVALIAÇÕES DE CONHECIMENTO, HABILIDADES 
E ATITUDES 
Gabriel Augusto de Araujo Silva Dias (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Silvia Maria Riceto 
Ronchim Passeri (Orientadora), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O presente projeto se valeu da base de dados da 
Comissão de Ensino da FCM/UNICAMP no tocante à 
aplicação de provas práticas desde 2007. A escolha da 
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utilização do modelo OSCE se justifica pela melhor 
avaliação das competências necessárias na avaliação 
do conhecimento clínico, além de permitir a realização 
de feedback para os alunos. Tabulamos e analisamos 
estes dados com o objetivo de correlacionar os 
resultados obtidos pelos estudantes nas avaliações 
práticas com seu coeficiente de rendimento durante o 
curso e de avaliar a progressão do rendimento dos 
estudantes conforme a realização das provas práticas. 
Metodologia: Foram analisados os resultados de 244 
alunos que realizaram as provas práticas. Os 
resultados foram planilhados no Excell e os dados 
transcritos para o programa SPSS sendo realizado o 
teste de Kolmogorov-Smirnov. A comparação dos 
dados foi realizada pelo método ANOVA. Resultados: 
Foi observado que o desempenho dos estudantes nas 
avaliações práticas é sempre menor que o desempenho 
obtido no curso. Foi observada também progressão 
linear no resultado dos alunos no decorrer das quatro 
avaliações. Conclusão: A avaliação de competências 
clínicas tornou-se um importante instrumento de 
referência para subsidiar ações de melhoria no ensino 
médico. 
Educação médica - Avaliação - Ensino superior 
 
 
B0271 
QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM 
CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO ATENDIDOS NO 
HC/UNICAMP CONFORME O ESTADIAMENTO DA 
DOENÇA AO DIAGNÓSTICO 
Thais Zolini (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Silvia 
Maria Santiago (Orientadora), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Estudos indicam que os tumores malignos de cabeça e 
pescoço estão entre os mais comuns no Brasil e no 
mundo. O diagnóstico deste câncer e o seu tratamento 
geram impactos que podem afetar a qualidade de vida 
do indivíduo. Nos casos diagnosticados mais 
tardiamente e que exigem intervenções cirúrgicas mais 
extensas e mutilantes, vários aspectos da vida dos 
pacientes podem ser comprometidos e necessitam ser 
considerados e manejados pelos serviços de saúde. 
Objetivos: Avaliar a qualidade vida de pacientes com 
câncer de cabeça e pescoço em fases distintas da 
evolução da doença. Metodologia: O estudo envolve 
pacientes com diagnóstico confirmado de câncer de 
cabeça e pescoço no período de janeiro de 2004 a 
janeiro de 2012, em acompanhamento no 
HC/UNICAMP. Foram aplicados o Questionário UW-
QOL-versão 4 e um questionário sócio-demográfico 
associado a informações clínicas da doença. 
Resultados: O perfil sócio-demográfico coincide com a 
epidemiologia nacional, ou seja, doença avançada ao 
diagnóstico, predomínio do sexo masculino, faixa etária 
acima de 50 anos, tabaco e etilismo como principais 
fatores de riscos. A partir da Avaliação de Qualidade de 

Vida feita através do UW-QOL, observamos que quanto 
mais disseminada a neoplasia, maior comprometimento 
da qualidade de vida destes pacientes com 
diagnósticos tardios. 
Qualidade de vida - Câncer de cabeça e pescoço - Organização de 

serviço 
 
 
B0272 
EFEITO DA N-ACETILCISTEÍNA EM PLAQUETAS DE 
RATOS ADULTOS E IDOSOS NA SEPSE 
EXPERIMENTAL 
Beatriz Santos Canali (Bolsista PIBIC/CNPq), Ana 
Carolina Antunes Naime, Débora Juliana dos Anjos e 
Profa. Dra. Sisi Marcondes Paschoal (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A importância das plaquetas na hemostasia já é 
bastante reconhecida, mas nos últimos anos vêm 
aumentando as evidências que sugerem um papel 
importante desses elementos em reações inflamatórias, 
incluindo a sepse. A sepse é uma causa muito comum 
e importante de mortalidade na população, sendo que 
60% da taxa de mortalidade é composta por indivíduos 
com mais de 65 anos de idade.Os pacientes idosos são 
mais propensos a ter comorbidades, tornando-os mais 
susceptíveis a infecções. Estudos mostram que a 
administração de lipopolissacarídeo (LPS) em animais 
e humanos ativa diferentes tipos de células levando à 
vários sinais observados na septicemia como aumento 
da concentração de leucócitos e diminuição do número 
de plaquetas no sangue, aumento da produção de 
óxido nítrico (NO) e de espécies reativas de oxigênio 
(EROs). A N-acetilcisteína (NAC) é um antioxidante que 
atua diretamente como um seqüestrador de radicais 
livres e é um precursor da glutationa, um antioxidante 
importante no organismo. Considerando que as 
plaquetas possuem um papel importante na evolução 
do quadro séptico e que há poucos trabalhos 
mostrando os efeitos de NAC em plaquetas, o objetivo 
do presente trabalho foi investigar o efeito ex vivo da 
NAC em plaquetas de ratos tratados com LPS. Para 
tanto, ratos Wistar jovens (3 meses) e idosos (7-9 
meses) foram injetados com LPS (1mg/kg; i.p.) e após 
30 min receberam uma injeção de NAC (150 mg/kg; 
i.p.). Após 48h do tratamento com LPS, os animais 
foram sacrificados e o sangue coletado. A agregação 
de plaquetas lavadas foi induzida por ADP (10 µM) e a 
concentração de GMPc foi determinada através de kit 
(Cayman). O tratamento de ratos jovens com LPS inibiu 
em 40% a agregação plaquetária comparado com o 
controle e aumentou, significativamente, a produção de 
GMPc em plaquetas. Estes efeitos, causados pelo 
tratamento dos animais com LPS, foram revertidos por 
NAC. A agregação plaquetária dos ratos idosos foi 50% 
menor com relação aos dos ratos jovens e, 
curiosamente, a mesma não foi modificada pelo 
tratamento com LPS. A NAC não modificou a 
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agregação de plaquetas dos ratos idosos, seja na 
ausência ou presença de LPS. Nossos resultados 
indicam que as EROs estão envolvidas na modulação 
da atividade da guaniliciclase, enzima responsável pela 
síntese de GMPc, em plaquetas de ratos jovens 
tratados com LPS mas, provavelmente, não modulam a 
reatividade de plaquetas de ratos idosos. 
Plaquetas - N-acetilcisteína - Lipopolissacarídeo 
 
 
B0273 
COMPREENDENDO A EQUIPE DE ENFERMAGEM 
NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE ESQUIZOFRÊNICO 
Danielle Uehara de Lima (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Ana Paula Rigon Francischetti Garcia (Co-orientador) e 
Profa. Dra. Vanessa Pellegrino Toledo Mayer 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
O objetivo é compreender a equipe de enfermagem na 
assistência ao paciente esquizofrênico através de um 
estudo qualitativo. Realizou–se entrevistas semi–
estruturadas com quinze profissionais de enfermagem 
que atuam na Enfermaria de Psiquiatria de um hospital 
escola do interior do estado de SP, que após anuência 
através da assinatura do termo de consentimento, 
responderam a pergunta: Como é para você cuidar de 
um paciente com esquizofrenia? Após análise dos 
dados originaram–se três categorias: olhar, sentir e 
cuidar. Na categoria olhar evidenciou-se que a equipe 
usa do senso comum e das experiências vivenciadas 
no dia–a–dia, para construir o olhar acerca do paciente. 
Na sentir a equipe apresentou sentimentos como medo, 
receio e insegurança ao cuidar do paciente 
esquizofrênico, associados a situações de 
agressividade, destacando o estigma que o 
esquizofrênico traz consigo de ser violento e perigoso. 
O cuidar trouxe o relacionamento interpessoal 
terapêutico como abordagem usada, porém sem o 
conhecimento teórico. Conclui–se que o olhar e o sentir 
da equipe influenciam na maneira de cuidar do 
profissional, além da importância da construção do 
conhecimento acerca do cuidado e seus fatores 
influenciadores, e do reconhecimento da enfermagem 
como ciência para otimizar a assistência de 
enfermagem ao paciente esquizofrênico.  
Equipe de enfermagem - Esquizofrenia - Enfermagem psiquiátrica 
 
 
B0274 
IDENTIFICAÇÃO DE FATORES DE RISCO PARA 
DEFEITOS CONGÊNITOS NA BASE BRASILEIRA DE 
DADOS CLÍNICOS E FAMILIAIS DE FENDAS 
OROFACIAIS  
Bruna Henrique Bueno (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Renata Barbosa,  Erlane Marques Ribeiro, Josiane 
Souza, Gabriela Ferraz Leal, Têmis Maria Félix, Agnes 
Cristina Fett-Conte, Marshall Ítalo Barros Fontes, 

Isabella Lopes Monlleó e Profa. Dra. Vera Lucia Gil da 
Silva Lopes (Orientadora), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Introdução: Ainda não estão completamente 
esclarecidos os fatores de risco pré-natais para fenda 
orofacial (FOF). O Projeto Crânio-face Brasil estruturou 
e implantou a Base Brasileira de Dados Clínicos e 
Familiais de Fendas Orofaciais (BBDCF), que é 
regularmente alimentada por 07 serviços de diferentes 
regiões. Objetivo: Identificar fatores de risco nos casos 
registrados na BBDCF. Método: Estudo transversal e 
retrospectivo entre novembro de 2008 e janeiro de 
2012. Resultados: De 525 casos, 301 (57.3%) eram 
provenientes do nordeste, 179 (34.1%) do sul e 45 
(8.6%) do sudeste. FOF não sindrômica foi observada 
em 391 (74.5%) e sindrômica em 134 (25.5%). Fenda 
de lábio ocorreu em 96 (18.2%), fenda de lábio e palato 
em 278 (52.9%) e fenda de palato em 151 (28.8%). 
História familial foi observada em 143 (27.2%) e 
consanguinidade parental em 35 (6.7%). A idade do 
genitor era igual ou superior a 40 anos em 51 (9.71%) 
casos e da genitora, em 10 (1.9%). Uso de tabaco foi 
detectado em 78 (14.9%) e de álcool, em 50 (9.5%); em 
06 (1.1%) houve uso de misoprostol como tentativa de 
interrupção da gestação.  Conclusão: Os fatores de 
risco estão relacionados a diversos defeitos congênitos, 
inclusive FOF. Estes podem ser prevenidos por meio de 
aconselhamento genético e (ou) campanhas de 
educação em saúde. 
Defeito congênito - Fenda labiopalatal - Educação em saúde 
 
 
B0275 
IMPACTO DOS SISTEMAS SIMPÁTICO E RENINA-
ANGIOTENSINA-ALDOSTERONA SOBRE 
ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES EM 
PORTADORES DE LESÃO DA MEDULA ESPINHAL 
Alini Camargo Tucunduva (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Wilson Nadruz Junior (Orientador), Faculdade 
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Investigar potencias mecanismos envolvidos no 
aumento do risco cardiovascular em indivíduos 
portadores de lesão medular (LM), avaliando a 
participação do sistema renina-angiotensina-
aldosterona e do sistema simpático no desenvolvimento 
de aterosclerose e disfunção diastólica associadas à 
lesão medular. Foram avaliados 40 indivíduos [grupo 
controle (20) e grupo de pacientes com LM (20)] por 
análise clínica, laboratorial, ultrassonografia das 
artérias carótidas e ecocardiografia. A partir das 
diferentes análises realizadas, os resultados mostraram 
que não houve divergência entre os grupos, em 
relação, a média de idade, a massa corporal, a pressão 
arterial diastólica, a freqüência cardíaca, as frações de 
lipídeos séricos, e os níveis de glicose, enquanto que a 
pressão arterial sistólica foi significativamente menor 
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em indivíduos com LM e os níveis da proteína-C reativa 
foi superior neste mesmo grupo. Por outro lado, o grupo 
com LM apresentou pior função diastólica do VE e 
maior espessura íntima-média carotídea. A dosagem 
sérica dos componentes do sistema renina-
angiotensina-aldosterona e do sistema simpático não 
foi realizada, pois o projeto foi descontinuado antes da 
sua metade. Conclui-se que a LM espinhal se 
acompanha de aumento da espessura íntima-média 
carotídea e pior função diastólica do ventrículo 
esquerdo em comparação aos indivíduos saudáveis. 
Lesão medular - Aterosclerose - Ecocardiografia 
 
 
B0276 
RELAÇÃO ENTRE MEDIDA AMBULATORIAL DA 
PRESSÃO ARTERIAL E ALTERAÇÕES 
CARDIOVASCULARES EM PORTADORES DE 
LESÃO DA MEDULA ESPINHAL 
Ricardo Yoshio Zanetti Kido (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Wilson Nadruz Junior (Orientador), Faculdade 
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
As doenças cardiovasculares são a principal causa de 
morte em indivíduos com lesão medular (LM) crônica, 
que apresentam maiores taxas de aterosclerose 
subclinica em comparação a indivíduos sem lesão 
medular. O presente estudo relacionou parâmetros 
ecocardiográficos, carotídeos e Medida Ambulatorial da 
Pressão Arterial (MAPA) em indivíduos com lesão 
medular. Métodos: trinta e dois indivíduos masculinos 
LM normotensos, normolipêmicos, não tabagistas e não 
diabéticos foram submetidos a analises clinica, 
laboratorial, MAPA, ecocardiográfica, Doppler tissular e 
ultrassonografia carotídea. Resultados: Os valores de 
MAPA em 24hrs se correlacionaram a espessura 
intima-media carotídea, mas não a parâmetros 
ecocardiográficos ou ao Doppler tissular. A pressão 
arterial diastólica em 24h foi a variável independente 
que apresentou maior correlação com a espessura 
intima media-carotídea. Medidas casuais de pressão 
arterial, idade, índice de massa corporal, perfil lipídico, 
glicemia e proteína C reativa não se correlacionaram a 
medidas cardíacas ou carotídeas. Conclusões: 
aterosclerose subclinica está diretamente relacionada a 
MAPA após lesão medular crônica, sugerindo que a 
carga hemodinâmica atua na fisiopatologia do 
remodelamento arterial em indivíduos LM, apesar das 
medidas normais de pressão arterial. 
Lesão medular - Aterosclerose  - Ecocardiografia 
 
 
B0277 
ESTUDO DA DEMANDA ACOLHIDA EM UMA 
CLÍNICA-ESCOLA DE FONOAUDIOLOGIA 
Caroline Donadon (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Zelia Zilda Lourenço de C. Bittencourt (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 

 
As ações de promoção, prevenção e recuperação da 
saúde envolvem a identificação das necessidades da 
população. Para conhecer melhor o contexto específico 
do serviço de saúde, o fonoaudiólogo deve basear-se 
na construção do perfil da demanda. Através da 
consulta ao banco de dados da demanda acolhida na 
clínica-escola de Fonoaudiologia do Centro de Estudos 
e Pesquisas em Reabilitação Profº. Drº. Gabriel Porto 
(CEPRE), no período de Março/2008 a Junho/2011, 
foram levantadas as variáveis idade, sexo, 
escolaridade, renda familiar, procedência, origem do 
encaminhamento, a queixa inicial, hipótese diagnóstica 
e conduta clínica. Observou-se predomínio do gênero 
masculino, na faixa etária entre 4 a 9 anos - período em 
que o sujeito ingressa na escola que tem como foco o 
desenvolvimento da fala e da linguagem. A maioria 
procedente de Campinas, com renda familiar média de 
2,5 a 4 salários-mínimos, sendo esta inferior a renda 
média mensal do Estado de São Paulo, encaminhados 
em sua maioria por escolas. A queixa prevalente foi de 
alterações na fala, dada sua importância para a 
comunicação, sendo a hipótese diagnóstica de 
alterações na motricidade oral, que podem ter relação 
com as questões de fala tidas como a principal queixa 
deste estudo. A conduta clínica foi o encaminhamento 
aos diferentes estágios oferecidos pela instituição, 
refletindo a efetividade do serviço prestado.   
Acolhimento - Fonoaudiologia - Saúde pública 
 
 
B0278 
CONHECENDO A ROTINA DE MÃES DE BEBÊS 
INTERNADOS NA UNIDADE NEONATAL DO 
CAISM/UNICAMP 
Jaqueline Dizaró Taveira (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Marilda Baggio Serrano Botega (Co-orientadora) e 
Profa. Dra. Zelia Zilda Lourenço de C. Bittencourt 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
Mães de bebês internados em unidades neonatais 
convivem com sentimentos de angústia e medo em 
função da separação precoce de seu bebê, passando a 
viver seu dia a dia como mãe de um bebê internado. O 
presente trabalho teve como objetivo conhecer a rotina 
da visita materna na Unidade Neonatal, seus anseios e 
expectativas em relação ao período de internação, 
identificar o conhecimento das mães sobre as 
condições de seus filhos, conhecer as atividades que 
as mães desenvolvem durante as visitas e verificar se 
as mães apresentam críticas e/ou sugestões para o 
serviço. Trata-se de uma investigação quali-
quantitativa, e teve como sujeitos 13 mães de bebês 
internados. As mães participaram de entrevistas 
abertas, gravadas as quais foram realizadas durante o 
período e horário da visita materna.As mães relataram 
sua rotina na unidade envolvendo espaço físico, 
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produção láctea, comunicação com o bebê, relação 
com outras mães, com a equipe, meios de transporte 
utilizados, tempo de permanência e, ainda, 
apresentaram sugestões e/ou críticas para o 
serviço.Este estudo possibilitou um conhecimento 
amplo da rotina das mães no ambiente neonatal, e 
sugere a necessidade de implementação nas ações 
desenvolvidas com as mães  durante o período de 
internação dos seu filhos, tanto no que se refere ao 
acolhimento, quanto ao espaço físico destinado a elas. 
Rotina - Mães - Unidade neonatal 
 

Faculdade de Engenharia de Alimentos 

 
B0279 
EFEITO DO CONSUMO DAS PROTEÍNAS DO SORO 
DO LEITE EM HSP70 E NO METABOLISMO DA 
GLUTAMINA DE RATOS 
Luciana Hisayama Nisishima (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP), Carolina Soares de Moura, Priscila Neder 
Morato, Pablo Christiano Lollo e Prof. Dr. Jaime Amaya 
Farfan (Orientador), Faculdade de Engenharia de 
Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
O consumo da proteína do soro do leite tem mostrado 
potencial protetor contra várias formas de estresse. A 
proteína do estresse HSP70 confere tolerância e 
resistência celular contra uma variedade de agentes 
estressores e o seu aumento tem protegido diversos 
tecidos inclusive o músculo esquelético. O objetivo do 
estudo foi avaliar o efeito do consumo das proteínas do 
soro do leite na expressão da HSP70 em diversos 
tecidos e parâmetros bioquímicos em ratos. 48 ratos 
Wistar foram divididos em sedentários e exercitados e 
cada grupo consumiu 3 fontes proteicas: caseína 
(padrão), proteína do soro do leite concentrada (PSL) e 
proteína do soro do leite hidrolisada (PSLH). O 
exercício em esteira rolante foi utilizado como fonte de 
estresse. As mensurações em tecido foram realizadas 
pela técnica de western blot. Os resultados indicam que 
o consumo da PSLH aumenta a expressão da HSP70 
em sóleo, gastrocnêmio, pulmão, mas não em baço, rim 
e coração em animais exercitados, enquanto que em 
sedentários a expressão da HSP70 foi indetectável 
independente da dieta ou tecido. Sugere-se que há o 
envolvimento dos aminoácidos de cadeia ramificada 
abundantemente presentes na PSL bem como da 
glutamina sintetase que se mostrou aumentada nos 
animais que consumiram PSLH. Com esses resultados 
mostramos uma alegação inovadora do consumo da 
PSLH.       
Estresse - HSP - Proteínas do soro do leite 
 

Faculdade de Educação Física 

 
B0280 
TECIDO EMISSOR DE RAIOS INFRAVERMELHO 
LONGO: ANÁLISE DO TORQUE, FADIGA E 
TRABALHO TOTAL EM AÇÕES EXCÊNTRICAS DA 
MUSCULATURA EXTENSORA DO JOELHO 
Marina de Moraes (Bolsista PIBIC/CNPq), Arthur 
Fernandes Gáspari, Thaisla Inara Felippe, Patrícia dos 
Santos Guimarães, Thiago Mattos Frota de Souza, 
Mara Patrícia Traina Chacon-Mikahil e Prof. Dr. Antonio 
Carlos de Moraes (Orientador), Faculdade de Educação 
Física - FEF, UNICAMP 
 
Sabe-se que a radiação de raios infravermelho longo 
promove diversos benefícios terapêuticos, como 
analgesia, aumento da microcirculação, redução de 
edema e aumento da mobilidade dos fluidos corporais. 
No entanto, verifica-se uma lacuna na literatura 
relacionada aos estudos relacionados ao retardo do 
processo de fadiga. A hipótese do presente estudo é 
que o tecido emissor de raios infravermelho longo (IVL) 
melhora o desempenho muscular em ações excêntricas 
de extensores de joelho. O objetivo do presente estudo 
foi verificar se roupa (calção e camiseta) confeccionada 
com IVL promove alterações no pico de torque 
excêntrico (PTE), fadiga do trabalho (FT) e trabalho 
total (TT) durante ações excêntricas de extensores de 
joelho. Participaram do estudo 22 voluntários (15 
homens e 7 mulheres) com idade média de 23,77±3,1 
anos, massa corporal 69,05±11,3 kg) e fisicamente 
ativos. Os voluntários foram submetidos a um protocolo 
de 10 séries de 15 ações excêntricas de extensores de 
joelho em dinamômetro isocinético (BIODEX® 4 
SYSTEM PRO). Todos os voluntários realizaram o 
protocolo utilizando a roupa IVL e roupa placebo (com a 
mesma cor, textura e tamanho da roupa IVL). A ordem 
de realização do teste (IVL – placebo) foi aleatória. 
Utilizou-se de análise de variância ANOVA. Os dados 
demonstraram valores maiores para a roupa IVL em 
relação ‘a roupa placebo (p<0,05) para PTE e TT, além 
de identificar interação significante entre “roupa x série” 
nas séries 1, 2 e 3, com p-valores (TUKEY) 0,028; 
0,000 e 0,000 respectivamente. Para a variável FT não 
houve diferença significativa. Assim, podemos concluir 
que existe a possibilidade de utilização do IVL para 
melhoras nos parâmetros de força PTE e TT. 
Fadiga - Raio infravermelho - Ações excêntricas 
 
 
B0281 
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO TECIDO EMISSOR 
DE RAIOS INFRAVERMELHOS LONGO SOBRE O 
CONSUMO DE OXIGÊNIO E PERCEPÇÃO 
SUBJETIVA DE ESFORÇO DURANTE TESTE 
ERGOESPIROMÉTRICO  
Patricia dos Santos Guimarães (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Marina de Moraes, Thaisla Inara Felippe, Guilherme 
Fernando Couto Rodrigues, Giovana Verginia de 
Souza, Mara Patrícia Traina Chacon-Mikahil, Arthur 
Fernandes Gáspari (Co-orientador) e Prof. Dr. Antonio 
Carlos de Moraes (Orientador), Faculdade de Educação 
Física - FEF, UNICAMP 
 
Estudos têm demonstrado que radiação infravermelha 
aumenta a circulação periférica o que influencia o 
metabolismo muscular, podendo assim agir de forma 
positiva sobre a fadiga. Dessa forma, a hipótese deste 
estudo é que o uso do tecido emissor de raios 
infravermelhos longo (IVL), seja capaz de reduzir o 
processo de fadiga muscular. Buscou-se verificar o 
efeito da roupa IVL, tanto em indivíduos com alta 
quanto baixa potência aerobia (PotA), sobre o consumo 
de oxigênio (VO2), Percepção Subjetiva de Esforço 
(PSE) em diferentes intensidades, e concentração de 
Lactato pré, pós e 5min pós esforço máximo. No 
presente estudo, “duplo cego”, foram selecionados 17 
voluntários, 13 homens (idade 24,69±3,15 anos e peso 
75,26±9,58 kg) e 4 mulheres (idade 23,75±4,35 anos e 
peso 60,80±8,42 kg), posteriormente divididos em 
grupo Alta PotA (n=8) e Baixa PotA (n=9). Estes foram 
submetidos aleatoriamente (roupa IVL ou Placebo) a  
teste ergoespirometrico em esteira rolante com análise: 
do VO2 a cada respiração, da PSE (Borg) a cada minuto 
e da [Lactato] pré, pós e 5 min pós. A análise dos dados 
no grupo total não apresentou diferenças significativas 
entre os dois tecidos. Verifivou-se, porém, uma 
tendência (p=0,065), a menor VO2 à 7km/h, com IVL, 
no grupo de baixa PotA, mas sem diferenças 
estatistícas na PSE. 
Fadiga muscular - Raio infravermelho - Esforço máximo 
 
 
B0282 
PROGRAMA EXPERIMENTAL DE EXERCÍCIOS 
ABDOMI-NAIS REALIZADOS COM SOBRECARGAS 
Romana Rosas Almada (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP), Tamiris Lima Patricio e Prof. Dr. Antonio 
Carlos de Moraes (Orientador), Faculdade de Educação 
Física - FEF, UNICAMP 
 
Comparado com o exercício abdominal “Sit-up”, o 
“Crunch” apresenta menor compressão para a região 
lombar da coluna vertebral, porém os músculos 
abdominais são menos ativados. Assim, é importante 
encontrar formas mais efetivas para maximizar a 
ativação abdominal quando o “Crunch” é realizado 
visando o treinamento de força abdominal. O objetivo 
deste projeto é analisar estas formas mais efetivas. As 

coletas de dados foram iniciadas no mês de agosto de 
2011 e serão encerradas no mês de junho de 2012, 
contando com a participação de 23 voluntários de 
ambos os sexos, com idade entre 18 e 26 anos, os 
quais participaram de um programa de treinamento da 
musculatura abdominal. Inicialmente foi realizado teste 
de carga máxima para a musculatura abdominal. 
Aleatoriamente, os voluntários foram divididos em dois 
subgrupos (grupo controle e grupo experimental). Os 
voluntários de ambos os grupos foram submetidos a um 
programa de treinamento de exercícios abdominais 
constituído de três séries de 30 repetições na 
freqüência de três vezes por semana, durante 10 
semanas. O grupo controle realizou os exercícios sem 
a utilização de cargas externas. O grupo experimental 
realizou o programa de treinamento utilizando-se uma 
carga externa de 20% em relação ao teste de carga 
máxima. O exercício abdominal utilizado foi o ‘Crunch”. 
Através de eletromiografia de superfície foram 
monitorados os músculos Reto abdominal e Obliquo 
Externo de ambos os lados. Os dados coletados estão 
sendo tratados em RMS e Frequência Mediana para 
posterior comparação entre a primeira e a sétima 
semana de treinamento em ambos os grupos. Estão 
sendo analisadas as fases concêntricas e excêntricas 
dos movimentos. 
Eletromiografia - Ação muscular - Treinamento com pesos 
 
 
B0283 
PROGRAMA EXPERIMENTAL DE EXERCÍCIOS 
ABDOMINAIS REALIZADOS COM SOBRECARGAS 
Tamiris Lima Patricio (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Antonio Carlos de Moraes (Orientador), Faculdade 
de Educação Física - FEF, UNICAMP 
 
Comparado com o exercício abdominal “Sit-up”, o 
“Crunch” apresenta menor compressão para a região 
lombar da coluna vertebral, porém os músculos 
abdominais são menos ativados. Assim, é importante 
encontrar formas mais efetivas para maximizar a 
ativação abdominal quando o “Crunch” é realizado 
visando o treinamento de força abdominal. O objetivo 
deste projeto é analisar estas formas mais efetivas. As 
coletas de dados foram iniciadas no mês de agosto de 
2011 e serão encerradas no mês de junho de 2012, 
contando com a participação de 23 voluntários de 
ambos os sexos, com idade entre 18 e 26 anos, os 
quais participaram de um programa de treinamento da 
musculatura abdominal. Inicialmente foi realizado teste 
de carga máxima para a musculatura abdominal. 
Aleatoriamente, os voluntários foram divididos em dois 
subgrupos (grupo controle e grupo experimental). Os 
voluntários de ambos os grupos foram submetidos a um 
programa de treinamento de exercícios abdominais 
constituído de três séries de 30 repetições na 
frequência de três vezes por semana, durante 10 
semanas. O grupo controle realizou os exercícios sem 
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a utilização de cargas externas. O grupo experimental 
realizou o programa de treinamento utilizando-se uma 
carga externa de 20% em relação ao teste de carga 
máxima. O exercício abdominal utilizado foi o “Crunch”. 
Através de eletromiografia de superfície foram 
monitorados os músculos Reto abdominal e Obliquo 
Externo de ambos os lados. Os dados coletados estão 
sendo tratados em RMS e Frequência Mediana para 
posterior comparação entre a primeira e a décima 
semana de treinamento em ambos os grupos. Estão 
sendo analisadas as fases concêntricas e excêntricas 
dos movimentos. 
Eletromiografia - Ação muscular - Treinamento com pesos 
 
 
B0284 
A INFLUÊNCIA DO TECIDO EMISSOR DE RAIOS 
INFRAVERMELHO LONGO NO DESEMPENHO 
MUSCULAR 
Thaisla Inara Felippe (Bolsista SAE/UNICAMP), Arthur 
Fernandes Gáspari, Patrícia dos Santos Guimarães, 
Marina de Moraes, Giovana Verginia de Souza, 
Guilherme Fernando Couto Rodrigues, Bruno de Paula 
Caraça Smirmaul, Mara Patrícia Traina Chacon-Mikahil, 
Antonio Carlos de Moraes. e Prof. Dr. Antonio Carlos de 
Moraes (Orientador), Faculdade de Educação Física - 
FEF, UNICAMP 
 
O tecido emissor de raios infravermelhos longos possui 
cristais bioativos que absorvem calor do corpo humano 
para devolvê-lo sob a forma de raios infravermelhos 
longos. Esses raios penetram na pele estimulando a 
microcirculação e o metabolismo celular. Embora essa 
tecnologia seja muito recente e seus efeitos em 
situação de exercício sejam pouco estudados 
acreditamos que o tecido possa agir na redução de 
fadiga muscular e na melhora do desempenho em teste 
máximo. O objetivo do estudo é avaliar o efeito do 
tecido sobre o desempenho (tempo de teste, 
velocidade, frequência cardíaca e consumo de oxigênio 
máximo (VO2)) e comportamento eletromiografico em 
indivíduos de diferentes níveis de condicionamento 
submetidos a teste ergoespirométrico. Foram 
analisados 17 participantes, homens e mulheres, sendo 
divididos em dois grupos de acordo com os valores de 
VO2, os de alto VO2 (idade: 23,8± 2,8 anos e peso: 
75,3± 9,3 kg) e os de baixo VO2 (idade: 25,1 ± 3,8 anos 
e peso: 68,8± 12,1 kg). Esses indivíduos realizaram 
aleatoriamente (tecido emissor de raios infravermelhos 
e Placebo) teste de esforço máximo em esteira rolante 
com captação do consumo de oxigênio a cada 
respiração e também do sinal eletromiografico durante 
todo o protocolo. Não foram encontradas diferenças 
significativas no grupo total e nos grupos divididos por 
VO2 para nenhuma das variáveis de desempenho. 
Eletromiografia - Raio infravermelho - Desempenho muscular 
 
 

B0285 
EFEITO DE 16 SEMANAS DE TREINAMENTO DE 
FORÇA SOBRE A TAXA METABÓLICA DE 
REPOUSO E UTILIZAÇÃO DE SUBSTRATOS 
ENERGÉTICOS EM MULHERES NA PÓS-
MENOPAUSA 
Manoel Emílio Lixandrão (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Valéria Bonganha, Miguel Soares Conceição, Ricardo 
Paes de Barros Berton, Mara Patrícia Traina Chacon-
Mikahil e Profa. Dra. Claudia Regina Cavaglieri 
(Orientadora), Faculdade de Educação Física - FEF, 
UNICAMP 
 
É no período pós-menopausa que as mulheres sofrem 
os maiores declínios morfológicos. Dessa forma, esse 
projeto teve como objetivo analisar os efeitos de 16 
semanas de treinamento de força (TF) sobre a taxa 
metabólica de repouso (TMR), predominância na 
utilização de substratos energéticos (QR) e composição 
corporal. Participaram 23 mulheres clinicamente 
saudáveis com idade entre 45 e 65 anos, na pós-
menopausa (12 meses sem menstruação), sem 
utilização de terapia hormonal, subdividas em dois 
grupos, controle (GC, n = 10) e (TF, n = 13). A TMR foi 
mensurada por meio de calorimetria indireta de circuito 
aberto, e calculada pela equação de Weir (1949). A RQ 
foi mensurada pela razão das trocas respiratórias (i.e., 
CO2/O2), e a composição corporal segundo as técnicas 
descritas por Heyward (2001). Os principais resultados 
demonstraram aumento significante da TMR (16,4%; P 
= 0,025) e da massa magra (2,46%; P = 0,0007) para o 
TF após 16 semanas de intervenção. Ambos os grupos 
TF e GC não apresentaram modificações significantes 
no RQ (6,10% e 1,09%; P > 0,05 respectivamente) e 
massa gorda (-5,43% e 1,78%; P > 0,05 
respectivamente). Dessa forma, concluímos que 16 
semanas de TF é eficaz no aumento da massa magra e 
da TMR em mulheres de meia-idade na pós-
menopausa. 
Treinamento de força - Menopausa - Taxa metabólica de repouso 
 
 
B0286 
COMPARAÇÃO DOS MARCADORES INDIRETOS DE 
DANO MUSCULAR E RESPOSTA INFLAMATÓRIA 
EM MULHERES E HOMENS JOVENS, INDUZIDOS A 
AÇÕES EXCÊNTRICAS NOS FLEXORES DO 
COTOVELO 
Ricardo Paes de Barros Berton (Bolsista 
SAE/UNICAMP), Miguel Soares Conceição, Manoel 
Emilio Lixandrão, Mara Patrícia Traina Chacon-Mikhail 
e Profa. Dra. Claudia Regina Cavaglieri (Orientadora), 
Faculdade de Educação Física - FEF, UNICAMP 
 
O exercício excêntrico pode modificar os marcadores 
de dano muscular e a resposta inflamatória. Contudo 
essas alterações podem ser diferentes entre os 
gêneros. Sendo assim, o objetivo da pesquisa foi 
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comparar os marcadores indiretos de dano muscular e 
a resposta inflamatória, entre homens e mulheres. Os 
voluntários (as) foram divididos (as) em dois grupos, um 
grupo de homens jovens (HJ, n=nove) e outro de 
mulheres jovens (MJ, n=10). Os voluntários (as) 
executaram uma sessão de exercícios excêntricos 
máximos em um dinamômetro isocinético no braço não 
dominante, com cinco séries de seis repetições, com 
um minuto de intervalo entre as series, em velocidade 
rápida (210º s-¹). Foram avaliados como marcadores de 
dano muscular a contração isométrica voluntária 
máxima (CIVM), creatina quinase (CK) e amplitude de 
movimento (AM). Para a resposta inflamatória, foram 
mensurados o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e a 
interleucina 6 (IL-6). As coletas de dados foram 
realizadas nos momentos pré, 24, 48 e 72hs após o 
protocolo. Os resultados dos marcadores de dano 
muscular (CIVM, CK e AM) e resposta inflamatória 
(TNF-α e IL-6) não demonstram diferenças entre os 
grupos MJ e HJ. Portanto, pode se concluir que a 
magnitude do dano muscular e da resposta inflamatória 
entre os gêneros não são diferentes.  
Dano muscular - Inflamação - Ações excêntricas 
 
 
B0287 
CORRELAÇÃO ENTRE OS VALORES DE LIMIARES 
VENTILATÓRIOS EM TESTE MÁXIMO E A 
VELOCIDADE CRÍTICA DETERMINADA EM 
PROTOCOLO NÃO EXAUSTIVO DE DUPLOS 
ESFORÇOS 
Fernando Oliveira de Moraes (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Cinthya Tamie Passos Miura, Roberta Cunha Matheus 
Rodrigues, Maria Cecília Bueno Jayme Gallani, 
Gabriela de Barros Leite Domingues (Co-orientadora) e 
Prof. Dr. Claudio Alexandre Gobatto (Orientador), 
Faculdade de Educação Física - FEF, UNICAMP 
 
Os benefícios do exercício físico crônico em pacientes 
coronariopatas e hipertensos têm sido intensamente 
sugeridos e aplicar esforços em zonas de intensidades 
adequadas contribui significativamente para sua maior 
eficácia (Meyer et al., 2005). Assim, é necessário 
identificar individualmente tais intensidades, mas isso 
não deve proporcionar riscos adicionais a essa 
população, especialmente durante os processos de 
reabilitação. Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi 
comparar e correlacionar resultados obtidos em 
protocolo não exaustivo de duplos esforços (velocidade 
crítica – Vcrit) proposto por Chassain (1986) com os 
equivalentes ventilatórios de O2 (VE/VO2–LV1) e CO2 
(VE/VCO2–LV2), determinados em teste 
ergoespirométrico. Participaram do estudo 45 pacientes 
coronariopatas e/ou hipertensos de ambos os sexos. 
Os dados foram determinados em unidades de 
velocidade (Km/h) e MET (mL/kg/min). ANOVA one-
way e correlação de Pearson foram aplicadas, sendo a 
significância prefixada para p<0,05. Os resultados de 

Vcrit foram significativamente diferentes em relação aos 
de LV1 e LV2 (Km/h: Vcrit=5,3±0,1; LV1=4,9±0,2; 
LV2=6,4±0,2 e, mL/Kg/min: Vcrit=3,9±0,1; LV1=3,7±0,2; 
LV2=5,1±0,2). Todos os parâmetros foram 
significativamente correlacionados entre si. Os dados 
permitem concluir que o método não exaustivo é válido 
para prescrição de treinamento individualizado dentro 
da faixa ótima de exercício aeróbio. 
VE/VO2 - VE/VCO2 - Velocidade crítica 
 
 
B0288 
PADRONIZAÇÃO DOS ASSENTOS DAS CADEIRAS 
UTILIZADAS NA MODALIDADE RUGBY EM 
CADEIRA DE RODAS 
Bruno Carvalho Ferro (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
José Irineu Gorla (Orientador), Faculdade de Educação 
Física - FEF, UNICAMP 
 
Atualmente as cadeiras de rodas esportivas são 
produzidas para seus atletas ou possíveis praticantes 
individualmente. Cada pessoa que tenha o desejo de se 
aventurar em uma modalidade esportiva adaptada terá 
uma cadeira de rodas particular, encomendada para 
possuir suas medidas específicas. Isso acontece desde 
o alto rendimento, até as pequenas equipes de 
iniciação no esporte. Neste estudo começamos a idéia 
de uma padronização dessas cadeiras de rodas 
esportivas, começando pela modalidade Rugby em 
Cadeira de Rodas. Os assentos seriam a parte principal 
desta alteração, então partindo de um estudo 
antropométrico podemos encontrar um padrão de 
tamanho para esses assentos, através de análise 
estatística. As quatro medidas limite estipuladas tiveram 
grandes proximidades e uma aproximação maior 
quando se aumentava o n da pesquisa, isto tornou 
maior a possibilidade de sucesso do estudo garantindo 
que os quatro tamanhos previstos de assentos 
tivessem pequenas diferenças e um considerável 
número de indivíduos presentes em cada uma das 
categorias. Os valores de distância encontrados entre 
as medidas de corte são ≤ 9cm para todas as variáveis 
analisadas. Assim se enquadrando nos objetivos da 
pesquisa, mesmo ainda se evidenciando a prudência 
de realizar uma pesquisa com mais variáveis e um 
maior n. 
Padronização - Cadeira de rodas esportiva - Rugby em cadeira de 

rodas 
 
 
B0289 
ANÁLISE DO ÍNDICE DE FADIGA EM ATLETAS DE 
ESGRIMA EM CADEIRA DE RODAS UTILIZANDO 
DINAMOMETRO ISOCINÉTICO 
Luiz Gustavo Teixeira F. dos Santos (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. José Irineu Gorla 
(Orientador), Faculdade de Educação Física - FEF, 
UNICAMP 
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Na Esgrima em Cadeira de Rodas (ECR) as ações 
predominantes para o êxito dos atletas durante os 
combates são caracterizadas pela velocidade de 
reação e potência de membro superior, bem como a 
precisão dos movimentos de ataque e defesa sem a 
perda de eficiência. Como proposta principal do 
presente estudo consistiu em analisar o índice de 
fadiga desenvolvido pelo atleta de ECR, nas categorias 
A e B. Foram avaliados os atletas integrantes da equipe 
ADEACAMP/UNICAMP, composta por dois atletas do 
sexo masculino, com idades de 31 e 37 anos tendo a 
prática da esgrima há dois anos. As avaliações foram 
realizadas através do dinamômetro isocinético com 
objetivo de mensurar o índice de fadiga dos atletas das 
diferentes categorias.  Encontro-se na avaliação 
isocinética do braço dominante um índice de fadiga de 
40,7% e 27,7% respectivamente nas velocidades de 
300°/s e 360°/s no atleta pertencente à categoria A e de 
39% e 58% no atleta pertencente a categoria na 
mesma velocidade. No entanto, a hipótese do estudo é 
confirmada na avaliação do atleta pertencente à 
categoria ‘‘A’’ apresentando um menor IF quando 
comparado ao da ‘‘B’’ visto que, na modalidade quanto 
menor for esse índice melhor será a eficiência dos 
movimentos ofensivos e defensivos, possivelmente 
resultando em um melhor desempenho. 
Esgrima em cadeira de rodas - Isocinético - Avaliação 
 
 
B0290 
DIAGNÓSTICO DE “DROP OUT” EM JOGADORES 
DE HANDEBOL EM CADEIRA DE RODAS 
Natasha Guimarães Konopczyk Maluf Farhat (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. José Irineu Gorla (Orientador), 
Faculdade de Educação Física - FEF, UNICAMP 
 
Criado em 2005, o Handebol em Cadeira de Rodas 
cresce cada vez mais devido aos benefícios físicos e 
psíquicos que o esporte proporciona ao indivíduo 
praticante. O objetivo desta pesquisa foi diagnosticar o 
problema em algumas equipes, e descobrir 
determinadas razões que levam o atleta a abandonar 
(Drop out) este esporte que proporciona tantos 
benefícios. Para isso, foi aplicado um questionário, para 
20 atletas de ambos os sexos, de Motivação Desportiva 
(“Inventário de Motivação à Prática Regular de 
Atividades Físicas”) e uma Entrevista Semiestruturada 
com pontos específicos relacionados a treinos e 
competições. Houve a explicação da pesquisa, sua 
finalidade e a maneira correta de responder às 
questões. Após este procedimento, cada atleta pôde, 
de maneira pessoal e reservada, responder ao 
questionário e à entrevista, sem influências externas 
que pudessem interferir nas respostas. Os resultados 
foram satisfatórios, pois evidenciaram, entre os atletas 
avaliados, os reais motivos do Drop out no Esporte 
Adaptado na modalidade de HCR. Conclusão: apesar 

do crescimento do esporte, os atletas ainda não o 
tratam com a devida atenção por conta de outras 
atribuições que julgam prioritárias, como por exemplo, 
os assuntos pessoais e profissionais, que ainda são um 
obstáculo para a sua prática. 
Esporte adaptado - Dropout - Psíquicos 
 
 
B0291 
EFEITOS DE 16 SEMANAS DE TREINAMENTO COM 
PESOS SOBRE AS VARIÁVEIS HEMODINÂMICAS 
EM HOMENS E MULHERES DE MEIA-IDADE 
Marina Lívia Venturini Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Giovana V. de Souza, Valéria Bonganha, Mateus P. C. 
Andrade, Cleiton A. Libardi, Vera A. Madruga e Profa. 
Dra. Mara Patrícia Traina Chacon-Mikahil (Orientadora), 
Faculdade de Educação Física - FEF, UNICAMP 
 
O processo de envelhecimento promove alterações 
fisiológicas nos diversos sistemas orgânicos, dentre 
eles o cardiovascular. Aliado a este fato, um estilo de 
vida não ativo está associado a um maior risco de 
doenças cardiovasculares (DCV). O treinamento 
aeróbio já é reconhecidamente uma intervenção 
benéfica na prevenção de DCV, contudo, estudos a 
respeito dos efeitos do treinamento com pesos (TP) 
ainda são pouco conclusivos. Objetivamos avaliar o 
efeito de 16 semanas de TP sobre as variáveis 
hemodinâmicas de repouso: Freqüência Cardíaca (FC), 
Pressão Arterial Sistólica (PAS) e Diastólica (PAD) e 
Duplo Produto (DP) em homens e mulheres de meia-
idade. Participaram do estudo 33 voluntários de meia-
idade, subdivididos em: Grupo Controle (GCH n=09 
homens e GCM n=09 mulheres) e Grupo TP (TPH n=09 
homens e TPM n=06 mulheres). O TP ocorreu em 3 
sessões semanais, com 3 séries de 8 a 10 repetições 
para 10 exercícios. A FC foi coletada por meio de um 
cardiofrequencímetro e a PA aferida por método 
auscultatório com esfigmomanômetro de coluna de 
mercúrio. Após 16 semanas de TP não foram 
encontradas diferenças significativas entre os 
momentos e entre os grupos para as variáveis 
hemodinâmicas analisadas, a despeito dos ganhos de 
força muscular. Conclui-se que o programa de TP não 
exerceu influência sobre as variáveis hemodinâmicas 
em homens e mulheres de meia-idade, apontando para 
uma metodologia de treino segura relacionada à 
ausência de modificações crônicas negativas nas 
variáveis hemodinâmicas. 
Treinamento com pesos - Variáveis hemodinâmicas - Meia-idade 
 
 
B0292 
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EFEITOS DE 16 SEMANAS DE TREINAMENTO 
CONCORRENTE NAS RESPOSTAS 
HEMODINÂMICAS EM HOMENS E MULHERES DE 
MEIA-IDADE 
Mateus Pedroso da Cruz de Andrade (Bolsista 
PIBIC/CNPq), Giovana V. de Souza, Cleiton A. Libardi, 
Vera A. Madruga, Valéria Bonganha (Co-orientadora) e 
Profa. Dra. Mara Patrícia Traina Chacon-Mikahil 
(Orientadora), Faculdade de Educação Física - FEF, 
UNICAMP 
 
A meia-idade é caracterizada por alterações nas 
funções fisiológicas do sistema cardiovascular e outros 
sistemas orgânicos, as quais, aliadas a um estilo de 
vida não ativo, contribuem para uma maior incidência 
de doenças cardiovasculares. Nesse contexto, o 
treinamento concorrente (associação entre treinamento 
com pesos e treinamento aeróbio - TC) potencialmente 
pode resultar em adaptações cardiorrespiratórias e 
neuromusculares. O objetivo deste estudo foi analisar 
os efeitos de 16 semanas de TC sobre as variáveis 
hemodinâmicas. Participaram 21 homens de meia-
idade e 20 mulheres (pós-menopausa), divididos em 
grupo treinamento concorrente (GTH=homens; 
GTM=mulheres) e grupo controle (sem intervenção de 
exercícios). Foram realizados na mesma sessão de 
treino exercícios com pesos e aeróbios, nesta 
seqüência, com duração total de ~60 min. Foram 
avaliadas em repouso: a pressão arterial sistólica (PAS) 
e diastólica (PAD), a frequência cardíaca (FC), o duplo 
produto (DP) e a potência aeróbia máxima (VO2max). 
Encontramos diferenças (p<0,05) entre os gêneros 
apenas após o programa de 16 semanas de TC para as 
respostas da PAD (77,55±9,68 vs 87,55±9,42 mmHg) e 
VO2max (28,12±2,45 vs 32,44±5,97 ml/kg/min) para os 
grupos GTM e GTH respectivamente. Para as outras 
variáveis e entre os momentos (pré e pós) analisados 
não foram encontradas diferenças significativas. O 
programa de TC não exerceu influência sobre as 
variáveis hemodinâmicas em homens e mulheres de 
meia-idade. 
Treinamento concorrente - Gênero - Meia-idade 
 
 
B0293 
ESTUDO METODOLÓGICO DO BODY CHECKING 
QUESTIONNAIRE 
Carolina Mie Kawagosi Onodera (Bolsista PIBITI/CNPq) 
e Profa. Dra. Maria da Consolação Gomes C. F. 
Tavares (Orientadora), Faculdade de Educação Física - 
FEF, UNICAMP 
 
O comportamento de verificação do copo é definido 
como tentativas repetitivas para avaliar a aparência. 
Este estudo teve como objetivo validar o “Body 
Checking Questionnaire” (BCQ) para a língua 
Portuguesa no Brasil. Um estudo anterior (CAMPANA, 
2009) realizou a tradução, retro-tradução, formulou o 

questionário brasileiro e aplicou o pré-teste. Contudo, a 
validação do estudo apresentou algumas lacunas 
metodológicas. Quatrocentas mulheres participaram 
desde estudo. Os dados foram coletados em salões de 
beleza, grupos com programas de reeducação 
alimentar, universidade pública e academias. Os dados 
do “Body Checking Questionnaire” foram analisados por 
análise fatorial confirmatória para avaliar a validação do 
questionário. A versão Brasileira do BCQ mostrou um 
bom ajuste (RMSEA<0,08; CFI, NFI, NNFI, GFI, AGFI e 
tudo > .95), e evidências de validade convergente e 
discriminante foram encontrados neste estudo. Além 
disso, a consistência interna, verificada com o teste de 
alfa de Cronbach e constructo do teste de 
confiabilidade foram satisfatórios (> .70). Acreditamos 
que este trabalho possibilitará uma melhor 
compreensão do comportamento de checagem e 
verificação do corpo no Brasil, onde a beleza corporal é 
um elemento essencial para a construção da identidade 
da população (SWAMI et al., 2011). 
Psicometria - Imagem corporal  - Checagem corporal 
 
 
B0294 
MOTIVOS DE ADESÃO E PERMANÊNCIA À 
PRATICA DE EXERCÍCIOS RESISTIDOS EM 
ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO POR  
ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE AMERICANA-
SP 
Renan Felipe Correia (Bolsista SAE/UNICAMP), Alex 
Natalino Ribeiro e Profa. Dra. Mariangela Gagliardi 
Caro Salve (Orientadora), Faculdade de Educação 
Física - FEF, UNICAMP 
 
Este estudo pretende analisar os fatores motivacionais 
que levam à adesão de adolescentes à treinos de 
exercício resistido em academias de musculação na 
cidade de Americana-SP.  Os pesquisadores visitarão 
academias na cidade de Americana-SP em busca de 
possíveis voluntários para participação na pesquisa.  
Os voluntários serão avaliadas por um questionário, o 
IMPRAF-54,  inventário que avalia seis das possíveis 
dimensões associadas à motivação para a realização 
de atividades físicas regulares que depois de 
respondido terá seus escores calculados através da 
soma das respostas.  Análise estatística descritiva e 
inferencial  será usada para o melhor entendimento dos 
dados obtidos e comparações com dados normativos 
de populações distintas.  Os pesquisadores inferem que 
a grande maioria dos adolescentes que praticam 
exercício resistido em academias de musculação têm a 
estética como principal fator motivacional para a pratica 
dessa atividade física.  Espera-se que os resultados 
obtidos por essa pesquisa possam ser particularmente 
útil para psicólogos do esporte, profissionais de 
educação física e outro profissionais interessados por 
assuntos relacionados a atividade física e exercício 
com adolescentes, e que também se interessam em 
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entender e explorar seus níveis de motivação para a 
prática dessa atividade física. 
Motivação - Exercício resistido - Adolescência 
 
 
B0295 
DESENVOLVIMENTO BIOLÓGICO E DESEMPENHO 
MOTOR EM JOVENS FUTEBOLISTAS 
Bruno Rached Siqueira Camargo (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Miguel de Arruda (Orientador), 
Faculdade de Educação Física - FEF, UNICAMP 
 
No estudo realizado pretendia- se verificar a 
contribuição dos identificadores do desenvolvimento 
biológico e desempenho motor nas variáveis de 
crescimento físico e maturacionais, e as mudanças do 
desempenho motor de jovens jogadores de futebol, 
fatores estes balizadores da sustentação de 
performance esportiva. Os indicadores de crescimento 
foram acompanhados através da antropometria, dos 
indicadores maturacionais, através de maturação 
sexual e os desempenhos motores com predomínio 
anaeróbio, com testes específicos para cada subdivisão 
destes indicadores fisiológicos. Foram coletados nas 
avaliações dados antropométricos para caracterização 
dos sujeitos estudados, referentes à: data de 
nascimento, estatura, altura tronco-cefálica (ATC), 
massa corporal. Após essa fase descritiva e de coleta 
de dados inicia-se a segunda fase do projeto, onde será 
feita a análise estatística desses dados e revisões 
bibliográficas a fim de comparar os resultados obtidos 
com a literatura especializada. Este estudo caminhou 
em paralelo com outro projeto que utilizou os mesmos 
participantes, porém com objetivos de estudos 
diferentes. 
Desenvolvimento biológico - Desempenho motor - Futebolistas 
 
 
B0296 
RELAÇÃO ENTRE OS INDICADORES DE 
CRESCIMENTO FÍSICO E MASSA ÓSSEA EM 
JOVENS PRATICANTES DE FUTEBOL DO SEXO 
MASCULINO 
Yuri Germano Muniz da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Miguel de Arruda (Orientador), Faculdade de 
Educação Física - FEF, UNICAMP 
 
A atividade física, especificamente a participação 
desportiva durante o crescimento, parece ser eficaz na 
redução de fraturas relacionadas á osteoporose e 
parece aumentar o pico de densidade mineral óssea 
(DMO) nos ossos, sendo maior em sujeitos ativos, entre 
10% e 20% em comparação com os não fisicamente 
ativos.  O presente estudo teve como objetivo investigar 
as correlações entre a massa óssea e indicadores de 
crescimento físico e composição corporal em jovens 
praticantes de Futebol das categorias sub-15 e sub-17 
da Associação Atlética Ponte Preta. A massa óssea foi 

avaliada pelo equipamento de ultra-sonografia DBM 
Sonic® BP, IGEA, 3ª geração. As variáveis de 
composição corporal foram: massa de gordura (MG), 
massa corporal magra (MCM) e o percentual de 
gordura (%G) serão estimados através dos métodos de 
dobras cutâneas, as medidas antropométricas foram 
estatura e massa corporal. Os dados ósseos também 
foram correlacionados com a idade decimal e o pico de 
velocidade de crescimento dos atletas.  No que diz 
respeito à qualidade óssea não foram encontras 
correlações com nenhuma das outras variáveis. No 
entanto foram encontradas correlações positivas entre 
a quantidade óssea e idade decimal (r= 0,31 e p < 
0,05), quantidade óssea e massa muscular (r=0,27 e p 
< 0,05) e quantidade óssea e pico de velocidade de 
crescimento (r=0,34 e p <0,05).  
Crescimento físico - Massa óssea - Futebol 
 
 
B0297 
 RELAÇÃO ENTRE CONSUMO ALIMENTAR E 
GASTO ENERGÉTICO EM TRIATHLETAS 
Bruno Henrique Pignata (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Orival Andries Júnior (Orientador), Faculdade de 
Educação Física - FEF, UNICAMP 
 
O triathlon é um esporte que prioriza o metabolismo 
aeróbio, havendo um grande gasto energético. A 
necessidade de uma alimentação adequada é 
importante na busca por um melhor rendimento, 
interferindo no desempenho dos atletas e na 
manutenção da saúde. O objetivo da pesquisa é 
descrever as práticas alimentares de 3 dias seguintes, 
em praticantes de triathlon, comparando-os com o 
gasto energético dos mesmos, levando em conta as 
quantidades de macronutrientes (Carboidratos, 
Proteínas e Lipídios) em cima desse consumo total 
alimentar e das recomendações do American College 
Sports Medicine (ACSM). Participaram do estudo 9 
triathletas amadores (6 M e 3 F) pertencentes ao 
projeto de extensão da FEF – UNICAMP,  com prática 
de pelo menos 1 ano na modalidade e estar treinando 5 
vezes por semana com duração de 90 minutos por 
treino. Os dados foram coletados através de 
recordatório alimentar, e foram analisados com o teste 
“t” pareado. Não foram encontradas diferenças 
significativas para p ≤0,05 quando comparado gasto 
energético e consumo alimentar nos grupos. Segundo 
as diretrizes do ACSM, para valores em percentual, o 
consumo de proteínas está dentro da faixa indicada, 
para carboidratos está abaixo e lipídios está acima; já 
para o consumo em gramas, segue dentro do indicado 
para as proteínas, mas para o carboidrato e lipídios 
este consumo ficou abaixo do recomendado em ambos 
os gêneros. Concluímos que apesar de não haver 
diferenças estatísticas entre os valores absolutos a 
alimentação deve ser melhor organizada tendo em vista 
a diferenças dos valores percentual e em gramas.     
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Consumo alimentar - Dispêndio energético - Triathlon 
 
 
B0298 
ANÁLISE DO DESEMPENHO FÍSICO, AO LONGO DE 
UM ANO LETIVO, DOS CADETES DA ESCOLA 
PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO, A 
PARTIR DE TESTES FÍSICOS 
Júlia Barreira Augusto (Bolsista SAE/UNICAMP), Mauro 
Alexandre Pascoa, Flaviani Abreu Guimarães Papaléo, 
Denise Vaz de Macedo e Prof. Dr. René Brenzikofer 
(Orientador), Faculdade de Educação Física - FEF, 
UNICAMP 
 
A Escola Preparatória de Cadetes do Exército seleciona 
anualmente 500 alunos para ingressarem na carreira 
militar. Dentre as matérias ministradas, a Educação 
Física visa desenvolver prioritariamente a capacidade 
física de resistência. O objetivo desse estudo foi avaliar, 
através de testes físicos, o desempenho físico de 500 
alunos da EsPCEx, durante um ano de treinamento 
aeróbio. Durante 10 meses foi realizado um 
treinamento físico aeróbio, de 3 horas diárias, durante 
cinco dias na semana. As avaliações físicas ocorreram 
em Fevereiro, Junho e Outubro. Os testes físicos 
aplicados foram: arremesso de Medicine Ball, salto 
horizontal, Labex Teste (teste de velocidade e esforço 
máximo repetitivo), corrida de 3000m, número de 
repetições na barra e natação (50m). As avaliações 
físicas que avaliaram as capacidades de resistência, 
como Barra, Natação e Corrida de 3000m, 
apresentaram melhora, em Maio e Outubro, quando 
comparadas a Fevereiro. Já, os testes de velocidade 
máxima e potência de membros apresentaram piora. 
Verificou-se que a partir da 8ª e 10ª semana os 
indivíduos já apresentavam adaptações físicas geradas 
pelo treinamento aeróbio sistemático.  O treinamento 
gerou adaptações negativas em atividades de rápida 
contração muscular e melhora em atividades 
relacionadas à resistência.  
Avaliação - Capacidade física - Cadetes 
 
 
B0299 
CARACTERIZAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA, NÍVEL DE 
ATIVIDADE FÍSICA, ESTADO NUTRICIONAL E 
QUALIDADE DE VIDA DE ADULTOS ANTES E APÓS 
INTERVENÇÃO DE GINÁSTICA LOCALIZADA 
Bianca Muciacito (Bolsista PIBIC/CNPq), Jaqueline 
Girnos Sonati, Dênis Marcelo Modeneze e Prof. Dr. 
Roberto Vilarta (Orientador), Faculdade de Educação 
Física - FEF, UNICAMP 
 
O crescimento populacional demanda especial atenção, 
pois engloba o aumento da população adulta e também 
da idosa. O objetivo do presente estudo foi verificar a 
influência de um programa de atividade física, que 
incluiu exercícios aeróbios e localizados num período 

de quatro meses, duas vezes por semana, na 
percepção da qualidade de vida (QV) de mulheres de 
meia-idade. Para a avaliação subjetiva da qualidade de 
vida foi utilizado o instrumento de WHOQOL-bref. A 
caracterização da amostra foi determinada pelas 
variáveis estado nutricional (IMC), composição corporal 
(Bioimpedância), nível de atividade física (IPAQ versão 
curta) e  características socioeconômicas (renda e 
escolaridade). Testes físicos foram aplicados para a 
avaliação das aptidões físicas (força, resistência, 
agilidade e flexibilidade). Toda coleta de dados foi 
efetuada em dois momentos, antes e após a 
intervenção. Para a análise estatística utilizou-se o 
software SPSS V.10.1. Os resultados mostraram 
incremento em todos os domínios da QV, com 
diferenças significativas nos domínios relações sociais, 
meio ambiente e QV geral. A aptidão física também 
apresentou resultados significativos nos testes de força 
muscular. Com esta análise notamos que o programa 
de atividade física foi capaz de melhorar a aptidão física 
dos indivíduos e influenciar positivamente a qualidade 
de vida dos mesmos. 
Qualidade de vida - Atividade física - Mulheres de meia idade 
 
 
B0300 
AVALIÇÃO DA POTÊNCIA DE MEMBROS 
INFERIORES EM ATLETAS DE FUTSAL FEMININO 
Bruno Guerra Cianciarulo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Sergio Augusto Cunha (Orientador), Faculdade de 
Educação Física - FEF, UNICAMP 
 
O quadríceps e os isquiotibiais são os músculos mais 
exigidos no futsal. Desta forma, um trabalho de 
fortalecimento e ganho de potencia nestes músculos 
torna-se necessário para um melhor rendimento. Este 
estudo objetiva avaliar o ganho de potência em atletas 
femininas submetidas a oito semanas de treinamento 
específico para os membros inferiores (tiros intensos, 
mudanças bruscas de direção e exercícios pliométricos) 
com estímulos e pausas cronometrados. Os treinos 
serão realizados nos períodos pré-competitivo e 
competitivo em cinco atletas, com idade entre 17 e 22 
anos, da equipe feminina de futsal do clube Bonfim 
Recreativo e Social. Antes de iniciarem os treinos, as 
atletas realizaram um teste de salto vertical, que 
consiste em seis saltos, de duas formas diferentes: 
(PE) a partir de um agachamento com flexão de joelho 
a 90° sem movimento de tronco e membros superiores; 
(AE) com tronco e joelhos em extensão de 180° 
executa-se uma flexão de joelho de aproximadamente 
90° e em seguida o salto, sem auxilio dos membros 
superiores. Os saltos foram realizados sobre uma 
plataforma de força (KISTLER, modelo 9286b) à 100Hz, 
o software BioWare foi utilizado para a aquisição dos e 
análise dos dados. Os dados coletados serão 
comparados com o mesmo teste após período de 
treinamento. 
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Futsal - Treinamento - Potência 
 
 
B0301 
QUANTIFICAÇÃO DA INTENSIDADE DE ESFORÇO 
EM UMA SÉRIE DE PILATES POR MEIO DA 
ELETROMIOGRAFIA E PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE 
ESFORÇO 
Cíntia Ramari Ferreira (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Eduardo Bodnariuc Fontes e Prof. Dr. Sergio Augusto 
Cunha (Orientador), Faculdade de Educação Física - 
FEF, UNICAMP 
 
Introdução: Evidências sugerem que o pilates melhora 
a força muscular, a coordenação e a flexibilidade. 
Apesar dos estudos indicarem os benefícios do método, 
a literatura não apresentada estudos que verifica o 
comportamento da percepção subjetiva de esforço 
(PSE) e atividade eletromiográfica (EMG) em testes de 
repetições no pilates. Objetivos: verificar o 
comportamento da PSE e da EMG no método pilates. 
Metodologia: Um sujeito saudável e não praticante de 
pilates e dois praticantes de pilates, realizaram cinco 
testes de repetições máximas com diferentes 
intensidades, controladas por meio de molas e 
variações do movimento, no aparelho Reformer.  A 
ativação dos músculos reto abdominal superior (RAS) e 
inferior (RAI) foi mensurada por meio da EMG de 
superfície, e a PSE, por meio da escala de 15 pontos 
de Borg, a cada 10 segundos. Resultados: a ativação 
do RAS e RAI dos praticantes de pilates aumentou 
linearmente ou em uma faixa de valores constantes. 
Para o terceiro sujeito a ativação do RAS foi maior do 
que a do RAI, independente do teste. Valores da EMG 
e PSE aumentaram com o aumento da resistência 
externa, sendo linear para PSE. Conclusão: 
aparentemente as respostas de PSE e EMG são 
paralelas linearmente, sugerindo a PSE como 
ferramenta confiável no monitoramento da atividade 
muscular no pilates. 
Pilates - Eletromiografia - Percepção subjetiva de esforço 
 
 
B0302 
METODOLOGIA PARA COLETA E ANÁLISE DAS 
VELOCIDADES MÉDIAS DE JOGADORES DE 
FUTEBOL 
Isabella Figueiredo Pagin (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Roberta Gabriela Oliveira Gatti e Prof. Dr. Sergio 
Augusto Cunha (Orientador), Faculdade de Educação 
Física - FEF, UNICAMP 
 
A Copa do Mundo de Futebol em 2010 reuniu 32 
seleções. Este evento é uma fonte de dados para 
pesquisas de aspectos táticos, rendimento de 
jogadores, entre outros. Nesse sentido, surge o 
interesse de conhecer o desempenho da velocidade 
média dos melhores jogadores do mundo. Por ocorrer a 

cada quatro anos é necessário adotar critérios bem 
definidos para coletar os dados, a fim de garantir 
resultados confiáveis. O objetivo foi apresentar como 
coletar as distâncias percorridas pelos jogadores 
atuantes na partida completa, comparar as velocidades 
médias destes entre o 1º e 2º período e entre as 
posições dos mesmos determinadas pela FIFA. Os 
dados de 63 partidas foram retirados do site oficial da 
FIFA no final de cada período e utilizado o software R 
para as análises estatísticas com p≤0,05. O intervalo de 
confiança do boxplot fui utilizado para comparar as 
velocidades médias dos jogadores entre os dois 
períodos de jogo e para comparar as velocidades 
médias entre as posições dos mesmos utilizou-se da 
ANOVA. Os resultados do boxplot apontam uma queda 
da velocidade média de 4,2% do 1º para o 2º período, 
esta diminuição foi verificada considerando o 
deslocamento dos goleiros e também quando não 
considerou a movimentação deles, a qual é significativa 
nas duas situações analisadas. Verifica-se significância 
estatística entre o posicionamento dos jogadores e o 
teste de post hoc identifica diferenças entre Atacante x 
Meio de Campo e Defensor x Meio de Campo. Pode-se 
considerar que a coleta de dados foi adequada para 
esta pesquisa, possiblitando resultados que 
caracterizam a variação da velocidade média em tempo 
real de jogo. 
Futebol - Velocidade média - Copa do mundo 
 

Faculdade de Odontologia 

 
B0303 
O PROMOTOR DO GENE DA MMP3 APRESENTA-SE 
DESMETILADO NA DOENÇA PERIODONTAL 
Renan Cardoso (Bolsista FAPESP), Denise C. Andia, 
Naila F. Paulo de Oliveira, Sergio R. P. Line, Aline C. 
Planello (Co-orientadora) e Profa. Dra. Ana Paula de 
Souza Pardo (Orientadora), Faculdade de Odontologia - 
FOP, UNICAMP 
 
Objetivo: A metaloproteinase da matriz-3 (MMP3) é 
uma enzima que possui um importante papel na 
degradação de macromoléculas da matriz extracelular 
durante o processo inflamatório, tais como colágeno 
tipo I, proteoglicanas e glicoproteínas. Sua atividade é 
controlada em diferentes níveis, incluindo transcrição 
gênica, exportação da célula e ativação ou inibição na 
matriz extracelular. Por outro lado, a metilação do DNA 
representa um evento epigenético que pode controlar a 
expressão desse gene. Assim,  nosso interesse nesse 
estudo foi investigar o padrão de metilação do DNA em 
ilhas CpG localizadas nas posições -635 e -686 na 
região promotora do gene da MMP3 a partir de tecido 
gengival de indivíduos saudáveis e de indivíduos com 
periodontite crônica, apresentando consequente 
inflamação gengival. Método: DNA genômico (gDNA) 
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foi purificado a partir de tecido gengival de 30 
indivíduos saudáveis (grupo controle) e de 30 
indivíduos com periodontite crônica (grupo 
periodontite), utilizando o protocolo a base de fenol. A 
análise do padrão de metilação do DNA foi realizada 
por Enzimas de Restrição Específicas para Metilação. 
100ng de gDNA de cada amostra foi tratada com as 
enzimas de restrição Hpy CH4IV ou Hpa II, com o 
intuito de verificar o padrão de metilação das ilhas CpG 
-635 e -686, respectivamente. Após, as amostras de 
gDNA foram submetidas a Reação da Polimerase em 
Cadeia (PCR) usando primers específicos para 
amplificar um amplicon (fragmento de DNA) de 445 
pares de base(bp). Para todos os experimentos, 100ng 
de amostras de gDNA não tratado também foram 
submetidos a PCR como controle da reação. A 
totalidade do RNA das amostras foi também purificado 
das amostras de tecido gengival para a análise dos 
transcritos da MMP3 por meio de qPCR. Os dados 
foram analisados pelos testes Qui-quadrado e Kruskal-
Wallis ao nível de 5%. Resultados: Foi observada a 
tendência para desmetilação no sítio -635 na região 
promotora do gene da MMP3 no grupo periodontite, em 
contraste com o grupo controle (p<0.05). Os níveis de 
transcritos da MMP3 também se encontravam elevados 
no grupo periodontite. Conclusão: Foi concluído que a 
metilação do DNA pode estar associada com o 
mecanismo de controle  da expressão gênica do gene 
da MMP3 durante a inflamação, portanto, influenciando 
o prognóstico da doença. 
Epigenética - Metilação - MMP3 
 
 
B0304 
ATENÇÃO SECUNDÁRIA – SISTEMA DE 
REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA NA 
ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PIRACICABA, SP, 
BRASIL 
Gabriela Novo Borghi (Bolsista PIBIC/CNPq), Fabiana 
de Lima Vazquez, Karine Laura Cortellazzi, Marcelo de 
Castro Meneghim e Prof. Dr. Antonio Carlos Pereira 
(Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
O principal elemento para a integração das redes de 
saúde é o sistema de referência e contra referência nos 
procedimentos de atenção secundária na cidade de 
Piracicaba, sendo importante avaliar a distribuição das 
referências em saúde bucal em relação a demanda 
atendida no CEO (Centro de especialidades 
Odontológicas). Essa avaliação foi feita através de um 
estudo observacional exploratório que apresentou 2 
fases, incluindo a entrevista de 101 usuários dos CEOs 
(seleção aleatória). Na primeira fase foram coletados 
dados dos pacientes e aplicado um questionário que 
continha 4 questões contendo informações sobre a 
satisfação dos pacientes ao atendimento especializado, 
se houve alguma dificuldade ou problema durante o 

tratamento, se possuíam alguma queixa e se 
demoraram muito para serem chamados para  a 
primeira consulta. Nessa primeira fase verificou-se que 
a população reconhecia a qualidade, a necessidade e a 
importância desse serviço. A segunda fase está sendo 
finalizada e consiste em mais duas questões a respeito 
da contra referência: se a pessoa retornou à Unidade 
Básica e se o tratamento foi completado. Os resultados 
e discussão serão finalizados em agosto de 2012. 
Atenção secundária - Integralidade - Equidade 
 
 
B0305 
ACOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO DA DEMANDA E 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE DE PIRACICABA – SP 
Isabella Bonato do Nascimento (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Fabiana de Lima Vazquez, Karine Laura Cortellazzi, 
Marcelo de Castro Meneghim e Prof. Dr. Antonio Carlos 
Pereira (Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
O objetivo deste estudo é avaliar as características 
organizacionais e de implantação de políticas públicas 
na área de saúde bucal vinculados à usuários-famílias 
nas diferentes Unidades da Saúde da Família da cidade 
de Piracicaba. A metodologia compreendeu a seleção 
de 35 USF (Unidades de Saúde da Família) com ESB 
(Equipes de Saúde Bucal) inseridas, com uma 
população-alvo em torno de 140 mil pessoas. Todos os 
dentistas dessas equipes foram entrevistados, 
utilizando um questionário semiestruturado, composto 
por doze questões dissertativas que abrangiam os 
temas: acolhimento, organização da demanda e 
classificação de risco. As entrevistas foram gravadas, 
anotadas e, posteriormente, transcritas. Após o término 
das entrevistas iniciou-se a análise das informações 
coletadas através da técnica de análise de conteúdo 
com abordagem simples. Os resultados ainda não 
foram finalizadas as análises dos conteúdos, sendo a 
previsão para agosto de 2012. 
Acolhimento - Risco - Demanda 
 
 
B0306 
AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO PERIODONTAL DOS 
PACIENTES ATENDIDOS NA CLÍNICA DE 
GRADUAÇÃO DA FOP/UNICAMP: UM ESTUDO 
RETROSPECTIVO DE TRÊS ANOS 
Ana Lívia Fileto Santana (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Mirella Lindoso Gomes Campos, Francisco Humberto 
Nociti Júnior,  Enilson Antonio Sallum,  Márcio Zaffalon 
Casati,  Karina Gonzalez Silvério Ruiz, Gláucia Maria 
Bovi Ambrosano e Prof. Dr. Antonio Wilson Sallum 
(Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 



Projetos da Área de Ciências Biológicas 

 108 

Devido ao caráter multifatorial da doença periodontal, 
faz-se necessário determinar as possíveis correlações 
entre sucesso da terapia periodontal e fatores e 
possíveis indicadores de risco de um subgrupo 
populacional. Esses dados permitem avaliar 
necessidades demográficas específicas. Este estudo 
transversal teve uma amostra de 208 indivíduos 
atendidos na clínica de graduação da FOP/UNICAMP, 
entre os anos 2008 e 2010. Foi realizada a 
caracterização demográfica da amostra e os resultados 
foram correlacionados com a severidade da doença 
periodontal, eventos sistêmicos e parâmetros 
comportamentais. Após a tabulação dos dados, foi 
realizada análise estatística descritiva e inferencial. A 
média de idade da população estudada foi de 45,31 
anos e a amostra foi composta principalmente por 
mulheres (64,90%) e por uma minoria tabagista 
(21,85%). Os valores médios encontrados de dentes 
ausentes, índice de placa (IP) e índice gengival (IG) nos 
exames iniciais foram, respectivamente, 9,57 dentes, 
35,80% e 14,65%. Dentre os sítios dentais afetados 
periodontalmente, verificou-se a prevalência de 
periodontite leve caracterizada por perda de inserção 
clínica (NIC) entre 1 a 3mm (17,94 sítios). Espera-se 
uma correlação entre perfil demográfico, severidade da 
doença periodontal, eventos sistêmicos e parâmetros 
comportamentais. 
Estudos epidemiológicos - Doenças periodontais - Ficha clínica 
 
 
B0307 
ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DA PRÓPOLIS 
VERMELHA CONTRA PATÓGENOS 
ENDODÔNTICOS 
Bruno Valente Vitti (Bolsista PIBIC/CNPq), Ana Carolina 
Mascarenhas Oliveira, Bruno Bueno Silva e Profa. Dra. 
Brenda Paula Figueiredo de Almeida Gomes 
(Orientadora), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
O tratamento endodôntico tem como objetivo eliminar 
dos canais radiculares infectados os microrganismos e 
consequentemente prevenir a reinfecção do sistema de 
canais radiculares. Associadas à instrumentação, a 
utilização de substâncias químicas auxiliares tem papel 
crucial nas paredes dos canais. Elas agem em todo o 
sistema de canais radiculares, promovendo lubrificação, 
desinfecção, limpeza e remoção de debris e restos 
pulpares ou necróticos em regiões onde os 
instrumentos endodônticos não têm acesso. A própolis 
brasileira é um produto natural com atividade 
antimicrobiana bastante reconhecida. No entanto, não 
há relatos na literatura em relação ao efeito da própolis 
brasileira tipo 13 (própolis vermelha) sobre bactérias 
que causam doenças endodônticas. Portanto, esse 
novo estudo teve como objetivo testar a eficiência da 
própolis vermelha contra bactérias causadoras da 
doença endodôntica. 

Própolis - Endodontia - Atividade antimicrobiana 
 
 
B0308 
ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO EDTA E ÁCIDO 
CÍTRICO CONTRA PATÓGENOS ENDODÔNTICOS 
Estela Cristina Biazotto da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq 
e FAPESP), Rodrigo A Vasconcelos, Geovânia C. 
Almeida, Leticia M.M. Nóbrega e Profa. Dra. Brenda 
Paula Figueiredo de Almeida Gomes (Orientadora), 
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
Apesar da ação química das substâncias quelantes, 
tais como EDTA e ácido cítrico, utilizadas para a 
remoção da smear layer criada pela instrumentação 
dos canais radiculares, ser bastante conhecida, poucos 
trabalhos na literatura avaliaram a atividade 
antimicrobiana destas substâncias. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar in vitro a atividade antimicrobiana do 
EDTA 17% e do ácido cítrico a 1%, 10%, 30% e 50% 
contra sete patógenos endodônticos. A atividade 
antimicrobiana foi realizada pelo método clássico de 
difusão radial em ágar e posterior leitura dos halos de 
inibição de crescimento microbiano. Analisando os 
resultados obtidos, verificou-se que o EDTA 17% e o 
ácido cítrico 50% foram as substâncias químicas que 
obtiveram uma maior média dos halos de inibição do 
crescimento microbiano contra os microrganismos 
testados, enquanto que o ácido cítrico 1%  obteve a 
menor. Concluiu-se que o EDTA 17% e o ácido cítrico 
50% possuem ação antibacteriana satisfatória contra 
todos os patógenos endodônticos testados. 
EDTA - Ácido cítrico - Irrigantes 
 
 
B0309 
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DO SELAMENTO 
APICAL UTILIZANDO TRÊS TIPOS DE CONES DE 
GUTA-PERCHA APÓS DUAS TÉCNICAS DE 
INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA 
Stephania Martiniano Salvato (Bolsista PIBIC/CNPq), 
José Flávio Affonso de Almeida, Karine Schell de 
Moraes Nicastro, Maíra do Prado, Ana Carolina 
Pimentel Corrêa e Prof. Dr. Caio Cezar Randi Ferraz 
(Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
O objetivo do estudo foi comparar o selamento apical 
da obturação e a adaptação dos cones de guta-percha 
em diferentes conicidades (Fine, Fine-Medium e 
Medium), após duas técnicas de instrumentação 
manual: batente apical e preparo cônico contínuo. 
Foram utilizadas 90 raízes distais de molares inferiores, 
divididas em 6 grupos. Nos grupos 1 ao 3 os dentes 
foram instrumentados à 1 mm aquém do ápice radicular 
e obturados com cones F (G1), FM (G2) e M (G3), nos 
grupos 4 ao 6 a instrumentação foi realizada no ápice e 
a obturação feita com cones F (G4), FM (G5) e M (G6). 
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Os cones foram calibrados à 1 mm aquém do ápice 
radicular e obturados pela técnica de condensação 
lateral. Cada espécime foi incluído em resina de 
Poliestireno e foram realizados 3 cortes, sendo de 1 
mm cada corte a partir do ápice radicular, utilizando 
Isomet. A quantidade total de área ocupada por guta-
percha em relação à área total instrumentada foi 
mensurada através de uma lupa estereoscópica (40x). 
Os dados foram computados e avaliados 
estatisticamente utilizando os de Kruskal-Wallis e 
Mann-Whitney (p<0,05). A porcentagem de guta-percha 
que preencheu a área instrumentada do canal radicular 
mostrou diferença estatística significativa apenas no 
corte à 1 mm do ápice, em que observou-se mais guta-
percha nos grupos 5 e 6 (preparo cônico contínuo). 
Técnicas de instrumentação - Cones de guta-percha - Selamento 

marginal 
 
 
B0310 
ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA DE EXTRATOS 
OBTIDOS A PARTIR DE SUBPRODUTOS 
AGROINDUSTRIAIS DE VARIEDADE DE UVA - 
PINOT NOIR 
Anna Flavia Salomão Santos (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Carina Denny (Orientadora), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
Descrição do estudo: A presença de compostos 
fenólicos com atividade biológica comprovada em uvas 
tintas justifica a pesquisa da atividade anti-inflamatória 
em resíduos sólidos, obtidos após o processo de 
vinificação. Objetivo e metodologia: O objetivo desse 
estudo foi avaliar a atividade anti-inflamatória do extrato 
de bagaço de uva - variedade Pinot Noir (PN). Dessa 
forma, o bagaço foi liofilizado e colocado em contato 
com uma mistura de etanol e água (80:20), 3 vezes. O 
material foi filtrado, o solvente evaporado e o extrato 
liofilizado e armazenado à -18ºC. A avaliação química 
foi realizada por cromatografia de camada delgada e 
teor de fenóis totais (método de Folin-Ciocalteau). A 
avaliação da atividade anti-inflamatória do extrato foi 
realizada em camundongos Balb/c (n=06), através do 
modelo de edema de pata induzido por carragenina (via 
i.p.). Controles positivo (indometacina, 10 mg/kg) e 
negativo foram utilizados (NaCl 0,09%, 10mL/kg). As 
análises estatísticas entre os grupos foram realizadas 
utilizando análises de variância (ANOVA) seguida pelo 
teste de Dunnett (p ≤ 0,05). Resultados: O teor de 
compostos fenólicos totais foi de 40,79±0,51, expresso 
em mg/g (equivalentes em ácido gálico). O extrato na 
dose de 300 mg/kg foi capaz de inibir o edema induzido 
por carragenina em 60% a partir da primeira hora após 
a administração de carragenina, mantendo seu efeito 
até a quinta hora, com 83% (p ≤ 0,001). O grupo 
controle positivo (indometacina) apresentou inibição 
máxima na quinta hora p<0,05. Os resultados 
demonstram que o bagaço da uva PN é rico em 

compostos bioativos, podendo ser utilizado como fonte 
de substâncias com atividade anti-inflamatória. 
Uva - Antiinflamatório - Pinot Noir 
 
 
B0311 
SAÚDE BUCAL, PRÁTICAS DE HIGIENE BUCAL E 
OCORRÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 
Kamila dos Santos Loria (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Dagmar de Paula Queluz (Orientadora), 
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
O objetivo deste estudo é avaliar a associação entre 
saúde bucal, práticas de higiene bucal e ocorrência de 
insuficiência renal crônica (IRC). Os dados foram 
coletados a partir de questionário/entrevista e exame 
clínico em pacientes com IRC que fazem hemodiálise 
em um hospital público de referência em Piracicaba-SP. 
Do total de 88 pacientes, a maioria é: 59,09% do 
gênero masculino, 48% com 1º grau incompleto, 49% 
aposentados, 68% não tendo convênio particular, 65% 
residentes em Piracicaba, 42% consideram boa a sua 
saúde geral, 55% consideram boa a sua higiene bucal, 
42% não fumam atualmente, 87% não fazem uso de 
bebida alcoólica. Foi observado que as duas principais 
causas da IRC foram hipertensão (81%) e diabetes 
(40%). No exame clínico foi observado que nos 
pacientes totalmente edêntulos, 36% usam prótese 
total, sendo que os 36% usam a prótese total superior 
com quantidade de placa visível média de 15% e 
apenas 11% se adaptaram a prótese total inferior com 
quantidade de placa visível média de 6%. Nos 
pacientes dentados ou com ausência de um ou mais 
dentes 0,15±1 do índice gengival e de placa, quanto à 
mobilidade 78% não apresentavam. Concluiu-se que os 
pacientes com insuficiência renal crônica apresentam 
como doenças mais frequentes a hipertensão e a 
diabetes e suas manifestações sistêmicas e bucais 
repercutem no tratamento odontológico do mesmo, 
sendo que, a higiene bucal é um tanto quanto precária, 
mesmo a maioria considerando boa, pois por se 
preocuparem mais com a sua saúde geral em si, 
acabam por negligenciar os cuidados e as visitas ao 
cirurgião-dentista. 
Saúde bucal - Práticas de higiene bucal - Insuficiência renal crônica 
 
 
B0312 
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE 
PACIENTES ATENDIDOS POR HEMODIÁLISE EM 
HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO PERÍODO DE 2000-
2010: UM ALERTA PARA A NECESSIDADE DE 
DIAGNÓSTICO PRECOCE 
Renata Bertato (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. 
Dagmar de Paula Queluz (Orientadora), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
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É conhecido atualmente que cerca de um em cada 10 
adultos é portador de doença renal crônica. Apesar do 
tratamento, a maioria dos pacientes progride para 
estágios mais avançados da doença, quando se faz 
necessária a instalação de terapias substitutivas dos 
rins, na forma de diálise ou transplante renal. O objetivo 
desse estudo é caracterizar epidemiologicamente os 
pacientes atendidos por hemodiálise em hospital 
público de referência no período de 2000-2010. Através 
da coleta de dados dos prontuários e fichas de registro 
clínico hospitalar dos pacientes no período de 2000-
2010 foram analisados 388 prontuários de pacientes 
atendidos por hemodiálise de um hospital da cidade de 
Piracicaba – SP. A maioria dos pacientes se encontra: 
na faixa etária de 51 a 70 anos (n= 179, 46,13% com 
Ẋ= 55,77), gênero masculino (n= 230, 59,28%), raça 
branca (n=139, 35,82%), escolaridade com 1º grau 
incompleto (n=140, 36,08%), estado civil de casado (n= 
152, 39,18%), sem profissão remunerada (n=127, 
32,73%), residentes em Piracicaba (n=217, 55,93%), 
atendidos pelo Sistema Único de Saúde (n= 352, 
90,72%). A principal causa da doença renal foi a 
hipertensão (n=76, 19,59%), seguida pela diabetes 
(n=67, 17,27%). Atributos como a baixa escolaridade e 
a falta de uma profissão remunerada podem influenciar 
em uma procura por atendimento médico, tornando 
mais difícil um possível caminho para um diagnóstico 
precoce, que poderia interferir diretamente na 
necessidade de um tratamento de hemodiálise. 
Hemodiálise - Epidemiológico - Demográfico 
 
 
B0313 
INFLUÊNCIA DO FLÚOR E DO CCP-ACP NA 
SUSCEPTIBILIDADE AO MANCHAMENTO DO 
ESMALTE CLAREADO 
Nadia Muriano Brunharo (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Debora Alves Nunes Leite Lima 
(Orientadora), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de 
agentes remineralizadores na susceptibilidade do 
esmalte clareado, com Peróxido de hidrogênio (PH) 35 
%, ao manchamento por fumaça de cigarro. 
Fragmentos de dentes bovinos foram divididos em 5 
grupos (n=10) e o clareamento foi realizado com PH 35 
%. Em seguida o esmalte recebeu tratamento com 
agente remineralizador e expostos à fumaça de cigarro 
(10 cigarros) por meio de uma máquina simuladora de 
inalação. A mudança de cor foi avaliada nos tempos 
Pré-tratamento, Pós-tratamento e Pós-manchamento, 
por meio do método CIE Lab espectofotômetro de 
reflectância (Konica Minolta CM 700d). Comparando os 
tempos Pré-tratamento e Pós-tratamento, o G1 não 
diferiu estatisticamente quanto ao valor de L*. No tempo 
Pós-manchamento, os grupos G4 e G5 apresentaram 
menor valor de L*, diferindo estatisticamente do 

tempo Pós-tratamento. Os resultados demonstraram 
que para o valor de  ∆E (Pós-tratamento x Pós-
manchamento) os grupos não diferiram 
estatisticamente entre si. No entanto, G4 apresentou 
uma mudança de cor clinicamente perceptível. O 
tratamento do esmalte clareado com flúor neutro 
contribuiu para um maior manchamento do esmalte por 
fumaça de cigarro. 
Clareamento - CCP-ACP - Fumaça de cigarro 
 
 
B0314 
AVALIAÇÃO DA RUGOSIDADE DO ESMALTE 
DENTAL APÓS UTILIZAÇÃO DE MICROABRASIVOS 
EXPERIMENTAIS 
Rafaela Costa (Bolsista SAE/UNICAMP), Núbia Pavesi 
Pini, Carlos Eduardo dos Santos Bertoldo, Gláucia 
Maria Bovi Ambrosano, Flávio Henrique Baggio Aguiar, 
José Roberto Lovadino e Profa. Dra. Debora Alves 
Nunes Leite Lima (Orientadora), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
Este estudo avaliou a rugosidade do esmalte após 
utilização de microabrasivos experimentais. Espécimes 
de incisivos bovinos (5x5mm) foram divididos em 11 
grupos (n=10) de acordo com o tratamento: HCl 6% + 
AlO3 ou pedra pomes; H3PO4 35% + AlO3 ou pedra 
pomes nas formas de aplicação ativa (taça de borracha 
e micro-motor) ou passiva (colocação do microabrasivo 
sobre a amostra); somente HCl ou H3PO4 com 
aplicação passiva; e nenhum tratamento (Grupo 
Controle). Os tratamentos foram realizados em regime 
de 10 aplicações de 10 segundos. Foram realizadas 
leituras de rugosidade nos tempos pré-microabrasão e 
pós-microabrasão. Espécimes representativos foram 
analisados em MEV. Os dados foram avaliados pelo 
PROC MIXED para medidas repetidas, teste de Tukey-
Kramer (comparação entre tratamentos) e de Dunnet 
(comparação com o grupo controle) (p<0,05). Não 
houve diferença significativa entre os ácidos (p=0,0510) 
e as formas de tratamento (p=0,8989). Todos os grupos 
experimentais foram diferentes estatisticamente do 
grupo controle. Com a aplicação passiva, o AlO3 
apresentou maior rugosidade se comparado a pedra 
pomes. Em relação ao AlO3, a rugosidade no esmalte 
foi menor quando usado com H3PO4, indicando que 
com este, o poder de neutralização do abrasivo é 
maior, o que pode ser evidenciado pelas imagens de 
MEV. 
Microabrasão - Esmalte - Rugosidade 
 
 
B0315 
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AVALIAÇÃO DAS TENSÕES E DEFORMAÇÕES DO 
OSSO CORTICAL MANDIBULAR SOB AÇÃO DO 
MÚSCULO PTERIGÓIDEO LATERAL PELA ANÁLISE 
DE ELEMENTOS FINITOS 
Paolo Tulio Di Nizo (Bolsista PIBIC/CNPq), Alexandre 
Rodrigues Freire, Ana Cláudia Rossi, Paulo Henrique 
Ferreira Caria e Prof. Dr. Felippe Bevilacqua Prado 
(Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
O osso cortical da mandíbula humana varia nas 
propriedades físicas. Diferenças nessas propriedades 
são importantes para a odontologia, uma vez que as 
regiões ósseas são tensionadas sob a ação muscular. 
Estudos têm simulado a ação dos músculos 
mastigatórios pela análise de elementos finitos 
considerando o osso cortical mandibular isotrópico. 
Entretanto, experimentos in vitro obtiveram a ortotropia 
do osso cortical, que pode influenciar nas análises de 
tensão na mandíbula humana. Este estudo avaliou a 
ação do músculo pterigóideo lateral pela análise de 
elementos finitos considerando o osso cortical material 
ortotrópico. A partir de tomografia computadorizada de 
um crânio humano (espessura de corte 0,25 mm), foi 
construído um modelo CAD tridimensional. Este, por 
sua vez, foi convertido em uma malha de elementos 
finitos formado por elementos tetraédricos e a análise 
foi realizada pela simulação unilateral do músculo 
pterigóideo lateral. A simulação resultou no 
deslocamento do ramo da mandíbula na direção medial 
e áreas de tensão de tração na protuberância 
mentoniana. Na região do mento (face lingual) ocorreu 
área de tensão de compressão. Pode-se concluir que o 
músculo pterigóideo lateral, com osso cortical 
ortotrópico, desloca o ramo da mandíbula medialmente, 
com tração na face vestibular e compressão na face 
lingual no mento. 
Biomecânica - Mandíbula - Elementos finitos 
 
 
B0316 
AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA DO CANAL 
MANDIBULAR E SUA RELAÇÃO COM AS CLASSES 
OCLUSAIS DE ANGLE 
Raisa Zago Falkine (Bolsista PIBIC/CNPq e FAPESP), 
Ana Cláudia Rossi, Alexandre Rodrigues Freire, 
Francisco Carlos Groppo, Paulo Henrique Ferreira 
Caria e Prof. Dr. Felippe Bevilacqua Prado (Orientador), 
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
As má-oclusões foram classificadas por Angle, e são 
compreendidas como problemas de crescimento e 
desenvolvimento que afetam a oclusão dos dentes. A 
interpretação da imagem radiográfica panorâmica é 
fundamental no planejamento e na diminuição dos 
riscos cirúrgicos de insucessos na mandíbula e em 
procedimentos que se aproximem do canal mandibular. 
O objetivo desse estudo foi avaliar por meio de 

radiografias panorâmicas a localização anatômica do 
canal mandibular em relação ao ápice dos molares 
inferiores permanentes e à base da mandíbula. E, 
relacionar o tipo de canal mandibular, com as classes 
de Angle nos indivíduos avaliados. Foram avaliadas 
371 radiografias panorâmicas de indivíduos dentados 
(172 sexo masculino e 199 sexo feminino), na faixa 
etária de 18 a 51 anos, classificados como classe II de 
Angle.  Verificou-se que neste grupo houve diferenças 
entre as distribuições dos tipos de canal mandibular, 
sendo que o canal tipo 3 apresentou menor distribuição 
em relação aos tipos 1 e 2, os quais não diferiram entre 
si. De uma forma geral, houve maior distribuição do 
canal tipo 1 no sexo feminino do que no masculino, 
sendo que os tipos 2 e 3 não mostraram diferenças 
entre os sexos.  Além disso, em 92.4% dos casos 
houve concordância na distribuição dos tipos entre o 
lado esquerdo e o lado direito, sendo que o gênero não 
influenciou nos resultados relacionados aos lados. 
Canal mandibular - Mandíbula - Oclusopatias 
 
 
B0317 
AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA MAXILO- 
MANDIBULAR EM INDIVÍDUOS DENTADOS E 
DESDENTADOS 
Thaiane Bregadioli (Bolsista SAE/UNICAMP), Ana 
Cláudia Rossi, Alexandre Rodrigues Freire, Francisco 
Carlos Groppo, Paulo Henrique Ferreira Caria e Prof. 
Dr. Felippe Bevilacqua Prado (Orientador), Faculdade 
de Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
A presença dos dentes tem efeito positivo sobre 
morfologia das estruturas craniofaciais. O objetivo deste 
estudo foi avaliar as diferenças morfológicas do osso 
alveolar mandibular de indivíduos total e parcialmente 
dentados em radiografias panorâmicas. Foram 
selecionadas 200 radiografias panorâmicas de 
indivíduos de 20 a 70 anos de ambos os sexos (100 
dentados totais e 100 dentados parciais). No software 
ImageLab2000 foram determinados 5 pontos para 
mensuração do osso alveolar mandibular: linha 
mediana; linha das superfícies distais dos primeiros 
pré-molares, à esquerda e à direita; linha das 
superfícies distais dos primeiros molares à esquerda e 
à direita. A análise estatística realizada foi two-way 
ANOVA e teste de Tukey. Na linha mediana, não houve 
influência do tipo de dentição (p=0.111), mas o sexo 
masculino mostrou maiores valores (p<0,0001). A linha 
direita das superfícies distais dos primeiros pré-molares 
não apresentou influência do tipo de dentição 
(p=0.149), mas o sexo masculino mostrou maiores 
valores (p<0,0001). A medida da linha esquerda das 
superfícies distais dos primeiros pré-molares foi 
influenciada pelos sexos (p<0,0001), mas não pelo tipo 
de dentição (p=0,504). As medidas das linhas direita e 
esquerda das superfícies distais dos primeiros molares 
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mostraram maiores (p<0,0001) valores para o sexo 
masculino e dentados. 
Osso alveolar - Maxila - Mandíbula 
 
 
B0318 
ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA TERAPIA PULPAR 
REALIZADA EM DENTES DECÍDUOS. UM ESTUDO 
RETROSPECTIVO 
Rodrigo Gustavo Paixão (Bolsista PIBIC/CNPq), Regina 
Maria Puppin Rontani e Profa. Dra. Fernanda Miori 
Pascon (Orientadora), Faculdade de Odontologia - 
FOP, UNICAMP 
 
A terapia pulpar realizada em dentes decíduos é um 
procedimento de suma importância para manter a 
integridade e saúde dos dentes e tecidos de suporte. 
Sendo assim, o objetivo desse estudo preliminar foi 
realizar o levantamento e a caracterização dos 
pacientes infantis atendidos na Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba (FOP) quando às terapias 
pulpares realizadas em dentes decíduos. A amostra 
compreendeu pacientes atendidos na clínica de 
odontologia infantil e reportados nos arquivos 
eletrônicos e/ou prontuários da FOP, os quais 
receberam terapia pulpar em dentes decíduos durante 
os anos de 2008-2011. Para isso, as informações foram 
obtidas e anotadas em um instrumento de coleta de 
dados específico, e analisadas de forma descritiva. Até 
o presente momento, observou-se que 2092 pacientes 
receberam a terapia pulpar, sendo 47,08% destes do 
gênero feminino e 52,91% do gênero masculino. Em 
relação aos tratamentos, foram realizados 403 
(11,44%) proteções pulpares, 34 (1,21%) tratamentos 
expectantes, 62 (2,22%) capeamentos pulpares diretos, 
449 (17,89%) curativos de demora, 675 (24,2%) 
pulpotomias e 1166 (41,8%) pulpectomias. O 
levantamento e caracterização dos pacientes foram 
finalizados e o próximo passo será a avaliação clínica 
dos mesmos para a verificação da efetividade da 
terapia pulpar. 
Dentes decíduos - Terapia pulpar - Efetividade clínica 
 
 
B0319 
INFLUÊNCIA DO MODO DE FOTOATIVAÇÃO E DA 
DISTÂNCIA DA FONTE FOTOATIVADORA NA 
MICRODUREZA E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 
DIAMETRAL DE COMPÓSITOS A BASE DE 
METACRILATO E SILORANO 
Barbara Bruna Malta Neves Oliveira (Bolsista 
PIBIC/CNPq), Renata Pereira, Maria do Carmo Aguiar 
Jordão Mainardi, Gláucia Maria Ambrosiano, Gisele 
Maria Marchi, Maria Cecília Caldas Giorgi (Co-
orientadora) e Prof. Dr. Flávio Henrique Baggio Aguiar 
(Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 

O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito do modo de 
fotoativação e da distância da fonte fotoativadora na 
microdureza Knoop (KHN) e resistência à tração 
diametral (DTS) de compósitos à base de metacrilato 
(Filtek Z250 – 3M ESPE) e silorano (Filtek P90 – 3M 
ESPE). As amostras foram fotoativadas com 0, 3 e 6 
mm de distância, através das fontes halógena XL3000 
Kerr Demetron (XL) e LED de terceira geração Valo 
Ultradent nos modos Standard (S), High Power (HP) e 
Plasma Emulation (PE). Após a confecção, as amostras 
foram submetidas à KHN nas superfícies de topo (T) e 
fundo (F) e à DST. Observou-se que Filtek Z250 
apresentou valores de KHN iguais ou maiores que 
Filtek P90. A superfície T apresentou maiores valores 
de KHN que F. A distância da fonte fotoativadora foi 
significativa para superfície F, apresentando os 
menores valores de KHN quando fotoativado a 6 mm. 
Em relação à DTS, observou-se que os maiores valores 
foram obtidos para Filtek Z250. Independente da 
distância e do tipo de compósito, maiores valores de 
DTS foram obtidos quando fotoativado com XL e os 
menores com S, diferindo estatisticamente entre si e 
sem diferença estatística com os demais. Pôde-se 
concluir que o compósito a base de metacrilato 
apresentou melhores propriedades mecânicas que o a 
base de silorano. 
Resinas compostas - Silorano - Fotoativação 
 
 
B0320 
EFEITO DE DIFERENTES MÉTODOS DE 
MODULAÇÃO DE FOTOATIVAÇÃO SOBRE AS 
PROPRIEDADES MECÂNICAS DE COMPÓSITOS 
MICROHÍBRIDOS 
Igor Claes (Bolsista PIBIC/CNPq), Diogo A. Miranda 
(Co-orientador) e Prof. Dr. Flávio Henrique Baggio 
Aguiar (Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar o efeito de 
quatro diferentes métodos de modulação de 
fotoativação - alta intensidade em luz contínua (AI) 
1100mw/cm2 por 20 segundos, baixa intensidade em 
luz contínua (BI) 150mw/cm2 durante 147 segundos, 
Soft-Start (SS) 150mw/cm2 por 10 segundos e 
1100mw/cm2 por 18 segundos e Pulse Delay (PD) 
150mw/cm2 por 10 segundos, 3minutos sem luz e 
1100mw/cm2 por 18 segundos, sob as propriedades 
mecânicas de compósitos odontológicos. Foram 
confeccionados corpos de prova utilizando dois 
compósitos microhíbridos – Filtek Z250 (a base de 
metacrilato) e Filtek P90 (a base de silorano), 
fotoativados com aparelho de LED (FlashLite) com 
densidade de energia de 22J/cm2. As propriedades 
mecânicas foram avaliadas através dos testes de 
microdureza Knoop, densidade de ligações cruzadas 
(DLC), sorção e solubilidade. Os resultados obtidos em 
cada teste foram anotados e tabulados e, em seguida 
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avaliados através da análise estatística. Concluiu-se, 
portanto, segundo este presente estudo, que a resina 
Z250 apresentou melhores resultados quando se 
utilizou o protocolo “PD” como forma de ativação. 
Enquanto a resina P90, apresentou melhores 
resultados usando o protocolo “SS” para fotoativá-la.  
Fotoativação - Compósitos - Propriedades mecânicas 
 
 
B0321 
AVALIAÇÃO DA RUGOSIDADE SUPERFICIAL DE 
RESINAS COMPOSTAS A BASE DE METACRILATO 
E SILORANO SUBMETIDAS A DIFERENTES MODOS 
DE FOTOATIVAÇÃO E AGENTES CLAREADORES 
Renata Pereira (Bolsista PIBIC/CNPq), Bárbara Bruna 
Malta Oliveira, Maria do Carmo Aguiar Jordão Mainardi, 
Gláucia Maria Ambrosiano, Débora Alves Nunes Leite 
Lima, Maria Cecília Caldas Giorgi (Co-orientadora) e 
Prof. Dr. Flávio Henrique Baggio Aguiar (Orientador), 
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
Este trabalho teve como objetivo avaliar a rugosidade 
superficial (Ra) de três compósitos fotopolimerizáveis, 
submetidos a diferentes modos de fotoativação e 
agentes clareadores. Os corpos de prova foram 
divididos em 12 grupos (n=10) de acordo com o tipo de 
compósito (Filtek Z250 - 3M Espe, Filtek P90 - 3M Espe 
e Opallis - FGM); modo de fotoativação (standard e 
plasma emulation – Valo Ultradent); e tipo de 
clareamento (peróxido de hidrogênio a 6% e 35%). As 
amostras foram submetidas à leitura inicial de 
rugosidade (L1), leitura após acabamento e polimento 
(L2), e leitura final após clareamento (L3). Os 
resultados mostraram que os maiores valores de Ra em 
L1 foram obtidos pelo compósito P90, diferindo 
significativamente das demais que não diferiram entre 
si. Houve diminuição significativa de Ra em L2 em 
todas as condições, exceto para o compósito Opallis 
independente do modo de fotoativação e Filtek Z250 
fotoativado pelo modo Plasma Emulation. Não houve 
diferença entre L2 e L3 para o mesmo compósito e 
modo de fotoativação. Pôde-se concluir que os agentes 
clareadores não interferiram de forma significativa na 
rugosidade superficial dos compósitos avaliados. 
Clareamento dental - Resina composta - Fotoativação 
 
 
B0322 
UTILIZAÇÃO DA RADIOGRAFIA DIGITAL NA 
DETECÇÃO DE CAVIDADES QUE  SIMULAM 
REABSORÇÃO RADICULAR INTERNA  
Jade Nascimento Zanato (Bolsista PIBIC/CNPq), Karla 
de Faria Vasconcelos, Débora de Melo Távora, Solange 
Maria de Almeida e Prof. Dr. Frab Norberto Bóscolo 
(Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 

A reabsorção radicular interna (RRI) consiste na 
destruição da face interna da cavidade pulpar pela ação 
de células odontoclásticas. O diagnóstico acurado do 
tamanho e extensão da lesão é determinante para a 
escolha do tratamento e prognóstico. A utilização de 
sensores e placas digitais permitiu melhorar a aquisição 
das imagens, reduzir o tempo de trabalho e a dose de 
exposição ao paciente. O objetivo neste estudo foi 
avaliar a acurácia, sensibilidade e especificidade de 
dois sistemas radiográficos digitais, na detecção de 
cavidades que simulam RRI. Vinte dentes 
unirradiculares humanos foram cortados 
logitudinalmente em duas metades, e em seguida, as 
cavidades foram preparadas na metade vestibular, nos 
terços cervical e médio, utilizando brocas cilíndricas 
com 0.25mm de diâmetro. Após a realização das 
cavidades, as duas metades foram unidas com cola e 
os dentes reposicionados em uma mandíbula humana 
macerada para posterior aquisição das imagens, 
utilizando dois sistemas digitais. Três examinadores 
previamente calibrados avaliaram as imagens. Para o 
sistema VistaScan foram encontrados valores de 
sensibilidade de 65,0%, especificidade de 80,0% e 
acurácia de 72,5%. Para o sistema Digora foram 
encontrados valores de sensibilidade de 55,0%, 
especificidade de 70,0% e acurácia de 62,5%. 
Concluiu-se que dentre os sistemas digitais avaliados, o 
sistema VistaScan apresentou resultados superiores ao 
sistema Digora na detecção de cavidades que simulam 
reabsorções radiculares internas. 
Reabsorção interna da raiz - Radiografia digital - Radiologia 
 
 
B0323 
COMPARAÇÃO ENTRE A RADIOGRAFIA 
PANORÂMICA E A TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO NA 
AVALIAÇÃO DAS VARIAÇÕES NA ANATOMIA 
NEUROVASCULAR DA MANDÍBULA  
Renata Prete (Bolsista PIBIC/CNPq), Monikelly do 
Carmo Chagas do Nascimento, Frederico Sampaio 
Neves, Solange Maria de Almeida e Prof. Dr. Frab 
Norberto Bóscolo (Orientador), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
O objetivo do presente estudo foi comparar a 
prevalência de forames mentuais acessórios e canais 
mandibulares bífidos na radiografia panorâmica e 
tomografia computadorizada de feixe cônico. Foram 
avaliados imagens de 122 pacientes, totalizando 244 
canais mandibulares e forames mentuais.  Dois 
observadores avaliaram a presença e ausência de 
forames mentuais acessórios e canais mandibulares 
bífidos na mandíbula. Para comparação entre os 
achados da radiografia panorâmica em relação a 
tomografia computadorizada de feixe cônico utilizou-se 
o teste McNemar com o software  Bioestat. Em relação 
ao forame mentual: Foram detectados 3 casos na PAN 
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e 18 na TC. A concordância entre os métodos ocorreu 
em apenas um caso. Não foi observada relação 
estatisticamente significativa (p=0.0008), ou seja, a 
PAN não é confiável na detecção de FM bífido. Em 
relação ao canal mandibular: Foram detectados 19 
casos na PAN e 25 na TCFC. A concordância entre os 
métodos ocorreu em 6 casos, porém, estatisticamente 
houve diferença significativa (p=0.3768), ou seja, a 
PAN pode ser utilizada na detecção de canais bífidos. 
Pode-se concluir que a radiografia panorâmica pode ser 
indicada para detecção apenas de canais bífidos 
enquanto que para visualização de forame mentual 
acessório não deve ser indicada.  
Tomografia computadorizada - Radiografia panorâmica - Canal 

mandibular  
 
 
B0324 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE IMAGEM EM 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE 
CÔNICO DA REGIÃO DE TERCEIRO MOLAR 
INFERIOR UTILIZANDO DIFERENTES 
PROTOCOLOS DE MILIAMPERAGEM 
Thaís de Camargo Souza (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Frederico Sampaio Neves e Prof. Dr. Frab Norberto 
Bóscolo (Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
No presente estudo foram utilizadas 12 mandíbulas 
maceradas que apresentavam terceiros molares 
inclusos/ semi-inclusos que foram escaneadas no 
aparelho de TCFC Kodak 9000 (Kodak Dental Systems, 
Carestream Health, Rochester, NY, USA) com a mA 
variando entre 2, 4, 6.3, 8, 10, 12 e 15 mA. A avaliação 
das imagens foi realizada por dois radiologistas orais, 
que classificaram a raiz dentária, espaço periodontal, 
lâmina dura, osso trabecular, canal mandibular e 
qualidade geral da imagem em excelente, boa, pobre e 
impossível diagnóstico. Pode-se observar que além das 
diferenças significativas entre as médias, ficou evidente 
que o aumento da qualidade da imagem para todos os 
critérios avaliados (raiz, espaço periodontal, lâmina 
dura, osso trabecular, canal mandibular e qualidade 
geral da imagem) aumentam concomitantemente ao 
aumento da mA.  Nossos resultados sugerem que o 
melhor protocolo de baixa dose foi obtido com 10mA, 
pois a qualidade de imagem parece estabilizar a partir 
deste ponto, já que em valores maiores não houve 
diferenças estatisticamente significativas. 
Tomografia Computadorizada  - Qualidade de imagem - 

Miliamperagem 
 
 
B0325 

EFEITO DO EXTRATO DE ALLIUM SATIVUM “IN 
VIVO” SOBRE A MIGRAÇÃO DE NEUTRÓFILOS E 
MACRÓFAGOS EM INFECÇÃO INDUZIDA POR  
STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
Igor Alves da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq), Luiz 
Eduardo Ferreira e Prof. Dr. Francisco Carlos Groppo 
(Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
A atividade antimicrobiana do alho (Allium sativum) 
pode estar relacionada a um efeito imunoregulador 
levando a uma maior migração de leucócitos ao sítio da 
infecção. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do 
extrato de alho sobre a migração de neutrófilos e 
leucócitos. Quatro espojas de PVC foram implantadas 
separadamente no dorso de 24 ratos. Após 14 dias, os 
granulomas formados foram infectados com 
Staphylococcus aureus ATCC 25923. Após 24h da 
infecção, os animais foram divididos aleatoriamente em 
quatro grupos de 6 animais:1) Grupo Controle – soro 
fisiológico 1mL/kg a cada 8 horas, subdivididos em dois 
grupos que foram sacrificados logo após a primeira 
administração e após 24 horas; 2) Grupo amoxicilina – 
50mg/kg da suspensão de amoxicilina a cada 8 horas; 
3) Grupo alho - 100mg/kg do extrato de A. sativum a 
cada 8 horas. Após 48 horas da infecção os tecidos 
granulomatosos foram colhidos, seccionados e imersos 
completamente em paraformoldeído a 4% e as peças 
foram incluídas em paraplast. Foram realizados cortes 
histológicos e as lâminas foram coradas com 
Hematoxilina-Eosina (HE). As laminas estão sendo 
fotografadas eu um fotomicroscopio e os dados 
referentes a contagem de  macrófagos e neutrófilos 
ainda serão analisados pelo programa Image Pro-Plus. 
A análise estatística será feita por de ANOVA Tukey. . 
Staphylococcus aureus - Allium sativum  - Migração de neutrófilos 
 
 
B0326 
VERIFICAÇÃO DE SENSIBILIDADE DOLOROSA EM 
ADULTOS NASCIDOS PREMATUROS SUBMETIDOS 
À UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 
Jocemara Perroni Dondoni (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Maria Cristina Volpato e Prof. Dr. Francisco Carlos 
Groppo (Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
Durante muito tempo não houve preocupação com o 
tratamento adequado para a dor em neonatos 
prematuros submetidos à Terapia Intensiva Neonatal 
(UTIN) por se acreditar que estes não sentiam dor 
devido à imaturidade do sistema nervoso (SN). Muitos 
procedimentos invasivos foram realizados sem uso de 
medicação analgésica devido ao receio de efeitos 
colaterais. Porém o estresse e a dor durante a terapia 
neonatal poderiam induzir a modificações fisiológicas 
ou estruturais no SN. O objetivo desse trabalho foi 
comparar a resposta ao estímulo de dor em voluntários 



XX Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP – 24 a 26 de outubro de 2012 

 115

adultos nascidos prematuros ou não prematuros ou 
hospitalizados até os 6 anos de vida, através da 
avaliação da resposta ao estímulo elétrico aplicado nos 
incisivos centrais superiores utilizando “Pulp Tester” 
(PT) e limiar de sensibilidade cutânea com algesímetro 
de Von Frey eletrônico (VF) e com preenchimento de 
Escala Analógica Visual (EAV) ao final de cada sessão. 
Foi possível observar para os grupos controle, 
prematuros e hospitalizados, respectivamente, VF: 
337.6; 606.3; 328.4; PT: 25.8; 46.2; 20.8; EAV: 3.0; 4.1; 
3.7. Os resultados parciais permitem observar, até o 
momento, que os voluntários que nasceram prematuros 
tem menor limiar de dor.   
Pré-termo - Sensibilidade dolorosa - UTIN 
 
 
B0327 
AVALIAÇÃO DO COMPLEXO ESTILO-HIÓIDEO EM 
RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS DIGITAIS NA 
POPULAÇÃO BRASILEIRA 
Moises da Costa Ferraz Nogueira (Bolsista 
PIBIC/CNPq), Maria Beatriz Carrazzone Cal Alonso, 
Amaro Ilídio Vespasiano Silva e Prof. Dr. Francisco 
Haiter Neto (Orientador), Faculdade de Odontologia - 
FOP, UNICAMP 
 
O objetivo neste estudo foi analisar o complexo estilo-
hióideo, avaliando a frequência de alongamento do 
processo estiloide (PE), os tipos de alongamento, 
presença de ossificação e padrões de ossificação do 
complexo ligamentar, verificando a relação desses 
fatores com o gênero e a idade do indivíduo. Para tanto 
foram avaliadas radiografias panorâmicas digitais de 
brasileiros de ambos os gêneros, com idade a partir de 
18 anos e que realizaram o exame com outras 
finalidades, sendo a imagem armazenada em arquivo 
de imagens digitais. Após as imagens serem 
introduzidas no programa Radioimp/Radiomemory-
Brasil, disponível no Departamento de Radiologia 
Odontológica da FOP/UNICAMP, estas foram 
avaliadas. O total de 1000 imagens de radiografias 
panorâmicas foram avaliadas, totalizando 2.000 PE 
analisados. A prevalência de PE alongado foi de 57% 
nas imagens avaliadas, sendo o sexo feminino o mais 
afetado (66,07%) e o tipo III de alongamento o mais 
encontrado em ambos os sexos (48,68% nos homens e 
41,66% nas mulheres). A ossificação foi observada em 
41,75% da amostra, sendo mais prevalente no sexo 
masculino e o padrão de ossificação mais encontrado 
foi o tipo D (ossificação completa; 32,69%) para os 
homens e o tipo C (ossificação nodular; 30,15%) para 
as mulheres. O presente estudo permitiu um 
entendimento da estrutura do complexo estilo-hióideo 
na população brasileira. Concluímos que a radiografia 
panorâmica pode ser útil para a detecção de um 
processo estilóide alongado e/ou ossificação do 
ligamento em pacientes com ou sem sintomas e pode 
desta maneira ajudar a evitar um diagnóstico errôneo 

de dor tonsilar ou dor de origem dentária da faringe, ou 
dor muscular. 
Ligamento estilo-hióideo - Alongamento - Calcificação 
 
 
B0328 
ESTUDO DA REABSORÇÃO DENTÁRIA EM 
SEGUNDOS MOLARES ASSOCIADA A TERCEIROS 
MOLARES IMPACTADOS POR MEIO DE 
RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS E TOMOGRAFIAS 
DE FEIXE CÔNICO 
Rodrigo Freire Prado (Bolsista PIBIC/CNPq), Phillipe 
Nogueira Barbosa Alencar, Frederico Sampaio Neves, 
Francisco Carlos Groppo, Anne Caroline Costa 
Oenning e Prof. Dr. Francisco Haiter Neto (Orientador), 
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
A impactação dos terceiros molares pode levar ao 
desenvolvimento de diversas condições patológicas 
associadas, estando entre elas a reabsorção externa 
(RE) no segundo molar adjacente. Com o objetivo de 
investigar a presença desse tipo de reabsorção dentária 
em um grupo de 66 pacientes (188 segundos molares), 
foram avaliadas Radiografias Panorâmicas e 
Tomografias Computadorizadas de Feixe Cônico 
(TCFC) dos mesmos. As duas modalidades de imagem 
também foram comparadas em relação ao diagnóstico 
da RE. As avalições foram realizadas por dois 
examinadores calibrados e os dados submetidos à 
análise estatística (Teste Exato de Fischer) a um nível 
de significância de 5%. Foi observado que o número de 
dentes com RE foi significativamente menor que o 
número de dentes sem RE (p=0.0001). A concordância 
entre os métodos foi de 4,3% para o diagnóstico da 
reabsorção, sendo a concordância geral entre os 
métodos de 80,32%. De acordo com os resultados e 
considerando a tridimensionalidade e a ausência de 
sobreposições radiográficas na TCFC, concluiu-se que 
a mesma é capaz de diagnosticar um número 
significativamente maior de casos de RE em segundos 
molares associados a terceiros molares impactados, 
quando comparada à Radiografia Panorâmica. 
Tomografia computadorizada  - Radiografia panorâmica - Reabsorção 

dentária 
 
 
B0329 
 AVALIAÇÃO DO TRESPASSE HORIZONTAL E 
SELAMENTO LABIAL COMO FATORES DE RISCO 
AOS TRAUMATISMOS DENTÁRIOS 
Flávio Humberto de Souza Azevedo (Bolsista 
SAE/UNICAMP), Adriana de Jesus Soares, Thiago 
Farias Rocha Lima, Juliana Yuri Nagata, Alexandre 
Augusto Zaia e Prof. Dr. Francisco José de Souza Filho 
(Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
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O trauma dental é considerado um problema de saúde 
pública crescente em muitos países. Existem várias 
pesquisas que avaliam a prevalência, etiologia e os 
fatores relacionados à ocorrência das lesões 
traumáticas na população. O objetivo deste estudo foi 
avaliar a prevalência de trauma dental entre crianças e 
jovens em idade escolar e verificar a ocorrência do 
traumatismo com fatores de risco, como a presença do 
overjet incisal e o tipo de selamento labial. Para a 
coleta desses dados foi realizado um exame clínico 
simplificado, onde os dentes permanentes anteriores 
superiores e inferiores foram avaliados, o tamanho do 
overjet incisal foi medido e o selamento labial foi 
verificado. Trezentos e cinquenta alunos de uma escola 
pública do município de Piracicaba-SP participaram da 
pesquisa, dos quais 193 eram do sexo masculino e 157 
do sexo feminino. Os resultados revelaram que 36% 
dos alunos foram acometidos por lesões dentárias, 
sendo o trauma mais frequente a fratura de esmalte. 
Dos pacientes que apresentaram história de 
traumatismo, 78% apresentaram um overjet acima de 3 
mm e 39% apresentaram selamento labial incompleto. 
Os resultados obtidos justificam a realização de 
campanhas educativas e preventivas em ambiente 
escolar para conscientização de alunos e professores 
quanto ao risco do trauma dental e possibilitam o 
encaminhamento desses pacientes para o tratamento 
odontológico especializado, caso seja diagnosticado um 
overjet acentuado e selamento labial incompleto.  
Selamento labial - Overjet - Traumatismo dental  
 
 
B0330 
INFLUÊNCIA DA PRECISÃO DE DIFERENTES 
TÉCNICAS DE MOLDAGEM PARA IMPLANTES 
OSSEOINTEGRADOS 
Bruno Massucato Zen (Bolsista PIBIC/CNPq), Leonardo 
Flores Luthi, Mariana Agustinho Rodrigues, Mauro 
Antonio de Arruda Nóbilo, Rafael Leonardo Xediek 
Consani , Marcelo Ferraz Mesquita e Prof. Dr. 
Guilherme Elias Pessanha Henriques (Orientador), 
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
O objetivo deste estudo foi avaliar três técnicas de 
moldagem de transferência para próteses 
implantorretidas quanto aos desajustes marginais e 
tensões induzidas à infra-estrutura metálica. 30 
modelos (n=10) foram obtidos, após moldagem de um 
modelo mestre contendo dois análogos de implante 
simulando uma prótese fixa implantorretida de três 
elementos, segundo as três técnicas de moldagem de 
transferência utilizadas: Grupo 1: união de 
transferentes quadrados com fio dental e resina acrílica 
ativada quimicamente de baixa contração; Grupo 2: 
união de transferentes quadrados com fio dental e 
resina bis-acrílica autopolimerizável; Grupo 3: 
transferentes quadrados não unidos. Uma infra-
estrutura metálica foi confeccionada. A análise dos 

desajustes marginais foi realizada por observação em 
microscópio óptico. A mensuração das tensões foi 
realizada por meio de extensômetros elétricos de 
resistência. Foi realizada análise de variância (Kruskal- 
wallis) teste de Student- Newman- Keuls (α=5%). 
Houve diferença estatística significante ao desajuste 
marginal entre os grupos 1 e 3 (p=0,036) e entre os 
grupos 2 e 3 (p=0,006). Houve diferença estatística 
significante aos valores de tensão entre os grupos 1 e 3 
(p=0,009) e entre os grupos 2 e 3 (p=0,018). Segundo 
teste de correlação de Pearson, houve forte correlação 
entre as variáveis (r = 0,98). Conclui-se que a união dos 
transferentes previamente a moldagem apresenta 
modelos de trabalho mais precisos. Existe correlação 
entre o desajuste marginal e a tensão sofrida pela 
estrutura metálica. 
Biomecânica - Prótese dentária - Implante dentário 
 
 
B0331 
INFLUÊNCIA DA CICLAGEM MECÂNICA NO 
TORQUE DE AFROUXAMENTO DE PARAFUSOS 
PROTÉTICOS COM DIFERENTES VALORES DE 
TORQUE 
Tais Munhoz Andrade (Bolsista PIBIC/CNPq), Mauro 
Nobilo, Leonardo Luth e Prof. Dr. Guilherme Elias 
Pessanha Henriques (Orientador), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
O objetivo desse estudo foi avaliar o torque de 
afrouxamento dos parafusos protéticos de 20 e 32Ncm 
quando submetidos a ciclagem mecânica. Foram 
confeccionadas vinte estruturas metálicas simulando 
próteses parciais fixas de três elementos retidas por 
dois implantes osseointegrados, obtidas por fundição a 
partir de transferências/modelos-de-trabalho originários 
de um modelo mestre. As estruturas foram 
equitativamente divididas em dois grupos, sendo que 
cada grupo foi composto por dez peças que utilizou os 
seguintes componentes: Grupo 1, constituído por 
cilindros protéticos tipo UCLA metaloplastico e fundidos 
em liga de Ni-Cr e parafusos protéticos de 32Ncm; os 
parafusos foram submetidos ao torque de afrouxamento 
(após o ensaio cíclico e mediante medidas obtidas por 
torquímetro eletrônico) os dados foram tabulados e 
correlacionados para as necessárias aclarações, sendo 
calculadas as médias e os desvios-padrão. Teste 
estatístico apropriado foi aplicado para a comparação 
das variáveis dependentes. 
Biomecânica - Prótese dentária - Implante dentário 
 
 
B0332 
CARACTERIZAÇÃO HISTOLÓGICA E 
IMUNOISTOQUÍMICA DO INFILTRADO 
INFLAMATÓRIO E COMPARAÇÃO COM DOSAGEM 
DE CITOCINAS DAS RESPOSTAS TH1 E TH2 NAS 
DOENÇAS IMUNOLOGICAMENTE MEDIADAS COM 
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MANIFESTAÇÃO BUCAL: LÍQUEN PLANO ORAL  E 
REAÇÃO LIQUENÓIDE 
Douglas Cardoso de Siqueira (Bolsista PIBIC/CNPq - 
AF), Camila Maria Beder Ribeiro e Prof. Dr. Jacks Jorge 
Junior (Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
Introdução: As doenças classificadas como 
imunologicamente mediadas, tais como o líquen plano 
oral (LPO) e a reação liquenóide de contato (RL) 
compõem um grupo amplo de entidades patológicas 
que acometem pele e mucosas, possuem 
manifestações clínicas orais semelhantes e têm como 
principal fator etiológico a participação de uma resposta 
imunológica inadequada. Objetivos: Caracterização 
histológica e imunoistoquímica do infiltrado inflamatório. 
Materiais e métodos: Estudo retrospectivo e 
prospectivo, transversal envolvendo pacientes 
portadores de LPO ou RL de acordo com os critérios 
estabelecidos pela OMS. Dados e materiais foram 
coletados dos pacientes e analisados através da 
análise histológica e imunoistoquímica das lâminas. 
Líquen plano oral - Erupções liquenóides/induzida  - 

Imunoistoquímica 
 
 
B0333 
COMPARAÇÃO ENTRE AS DIFERENTES 
METODOLOGIAS DE ANÁLISE DA PROPORÇÃO 
2D:4D 
Juliana Pucci de Moraes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Jacks Jorge Junior (Orientador), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
Pesquisadores têm usado um marcador alternativo para 
estudar comportamento, características e doenças 
influenciadas pelos gêneros masculino e feminino, a 
proporção entre os dedos indicador e anelar, também 
chamada 2D:4D. A diferença entre o segundo e o 
quarto dedo é estabelecida ainda no útero, reflete um 
fator importante – a exposição intra-uterina a hormônios 
sexuais. Várias condições e doenças no corpo humano 
estão relacionadas à ação destes hormônios. A 
proporção digital, pode ser feita utilizando-se diferentes 
métodos como fotografias digitais, régua milimetrada, 
paquímeto, medições diretas nas mãos, entre outros. 
Este estudo envolveu membros da comunidade da 
FOP/UNICAMP, que tiveram suas mãos fotografadas 
utilizando um dispositivo padronizado, medidas 
diretamente por paquímetro e tiveram fotocópias de 
suas mãos medidas por paquímetro e régua 
milimetrada, além de automedição, medições diretas 
por tubos escalonados e escaneamento digital das 
mãos. O presente estudo proverá guias para 
estabelecer padrões de medição para os futuros 
estudos sobre a proporção digital na literatura. 
Proporção digital - Epidemiologia - Morfologia 
 

 
B0334 
AVALIAÇÃO DOS MECANISMOS INDIRETOS 
ENVOLVIDOS NA NOCICEPÇÃO INDUZIDA PELA 
ATIVAÇÃO DOS RECEPTORES P2X7 NA ATM DE 
RATOS 
Hortência Maria Xavier de Sousa (Bolsista 
SAE/UNICAMP), Cristina Gomes de Macedo, Maria 
Cláudia Gonçalves Oliveira, Juliana Maia Teixeira, 
Cláudia Herrera Tambeli e Profa. Dra. Juliana Trindade 
Clemente Napimoga (Orientadora), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
Objetivos: A ativação dos receptores P2X7 na 
articulação temporomandibular (ATM) pelo ATP 
apresenta um importante papel no processo de 
hiperalgesia inflamatória. O objetivo deste estudo foi 
avaliar o papel da ativação de receptores P2X7 na dor 
da ATM.  Métodos: Ratos Wistar (±150g, n=4/6), 
brevemente anestesiados, receberam injeção intra-
articular de BzATP agonista do P2X7 como estímulo 
nociceptivo. A soma dos comportamentos de levantar a 
cabeça reflexamente e coçar a região orofacial foram 
utilizados como medida quantitativa de dor. 
Resultados: A injeção de BzATP (225 e 675μg/ATM) 
aumentou significativamente a nocicepção quando 
comparado com o controle (NaCl 0,9%) e foi inibida 
significativamente pela co-aplicação de lidocaína a 2% 
ou com a aplicação do antagonista não seletivo de 
receptores P2X (OATP 18μg/ATM) ou do antagonista 

seletivo de P2X7 (A-438.079 1000μg/ATM). O pré-
tratamento com indometacina (100μg/ATM) e a 
aplicação de antagonista de receptor β2 (ICI 118,551; 

13.5μg/ATM), inibiram significativamente a resposta 
nociceptiva induzida pelo BZATP, o que não ocorreu 
com o antagonista do receptor β1 (Atenolol). 

Conclusão: Sugere-se que a ativação dos receptores 
P2X7 na ATM induz nocicepção através de 
prostaglandinas e aminas simpatomiméticas, 
particularmente, através da ativação de receptores β2. 
P2X7 - ATM - Dor orofacial 
 
 
B0335 
AVALIAÇÃO IN VIVO DA CAPACIDADE 
REGENERATIVA DAS CÉLULAS MESENQUIMAIS 
INDIFERENCIADAS PROVENIENTES DO 
LIGAMENTO PERIODONTAL DE HUMANOS 
Priscila Alves Giovani (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Cristiana Ribeiro Salmon, Ana Paula Oliveira Giorgetti, 
Bruna Rabelo Amorim, Márcio Zaffalon Casati, Enilson 
Antonio Sallum, Francisco Humberto Nociti Júnior e 
Profa. Dra. Karina Gonzales Silvério Ruiz (Orientadora), 
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
O objetivo do estudo foi avaliar a regeneração dos 
tecidos periodontais em defeitos do tipo fenestração 
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tratados com o transplante de células mesenquimais 
indiferenciadas provenientes do ligamento periodontal 
de humanos. Células com fenótipo CD105+ CD34- 
CD45- foram carreadas em esponjas de colágeno, e 
avaliadas quanto a sua capacidade de adesão e 
proliferação. Em seguida, esponjas carreadas (teste) ou 
não (controle) com as células foram transplantadas em 
defeitos do tipo fenestração criados em camundongos 
NOD/SCID. A análise de microscopia eletrônica de 
varredura mostrou que as células foram capazes de 
aderir nas paredes da esponja sem sofrer alteração 
morfológica, mantendo-se viáveis e proliferativas como 
revelado pelo ensaio de MTS, tendo uma maior 
atividade proliferativa aos 6 dias (p<0,05). 
Histometricamente, foi observada a formação de novo 
osso, cemento e ligamento periodontal em ambos 
grupos, não havendo diferenças estatisticamente 
significante entre os grupos para nenhum parâmetro 
(p>0,05). Diante dos resultados, conclui-se que o 
transplante de células mesenquimais indiferenciadas do 
ligamento periodontal foi capaz de promover a 
neoformação de tecidos periodontais tal como, o 
preenchimento do defeito com o material carreador. 
Célula-tronco - Ligamento periodontal - Regeneração periodontal 
 
 
B0336 
PH SALIVAR APÓS O USO DE SOLUÇÕES DE 
ÁCIDO CÍTRICO COM DIFERENTES GRAUS DE 
ACIDEZ TITULÁVEL 
Eloá Cristina Bícego Pereira (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Jaime Aparecido Cury e Profa. Dra. Livia Maria Andaló 
Tenuta (Orientadora), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
Embora a relação entre o pH e a acidez titulável de 
bebidas ácidas e seu potencial erosivo seja conhecido, 
não se sabe qual a capacidade de neutralização dos 
ácidos pela saliva, na cavidade bucal, após o uso de 
bebidas com diferentes pHs e graus de acidez 
titulável. O presente trabalho teve como objetivo 
determinar o pH da saliva após exposição a soluções 
com diferentes concentrações de ácido cítrico (0, 25 e 
100 mM), com pH 2,5 ou pH 3,5. Vinte voluntários, 
adultos jovens (fluxo salivar estimulado: 2.0±1.0 
mL/min, não estimulado: 0.8±0.4 mL/min, capacidade 
tampão da saliva estimulada: 4.3±1.0), mantiveram 15 
mL de cada uma das 6 soluções com diferentes 
concentrações de ácido cítrico e pHs na boca por 10 s. 
A mistura de saliva e solução foi expectorada e o seu 
pH determinado. Em seguida, alíquotas de saliva foram 
coletadas nos tempos 0, 15, 30, 45, 60, 90 e 120 s para 
determinação do pH, utilizando um microeletrodo. 
Análise de variância demonstrou que, nas soluções 
expectoradas, o efeito do pH foi significativo, com 
valores de pH salivar mais baixos nos grupos com pH 
inicial de 2,5 (p<0.05). Após 15 e 30 s, pH salivar mais 
baixo foi observado nos grupos que utilizaram a maior 

concentração de ácido cítrico, e mais alto nos grupos 
sem esse tampão (p<0.05). A partir de 60 s, não houve 
diferença entre os grupos (p>0,05), e todos as médias 
de pH salivar estiveram acima de 6,5. Os resultados 
sugerem que tanto o pH (durante a manutenção de 
bebidas ácidas na boca) quando o grau de acidez 
titulável (mantendo o pH ácido por mais tempo após 
sua ingestão) são importantes para seu potencial 
erosivo. 
pH - Ácido cítrico - Erosão 
 
 
B0337 
CONCENTRAÇÃO DE FLUORETO NA SALIVA APÓS 
O USO DE DENTIFRÍCIOS CONTENDO NAF OU MFP 
Heloísa Navarro Pantaroto (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Amanda Falcão, Jaime Aparecido Cury e Profa. Dra. 
Livia Maria Andaló Tenuta (Orientadora), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
Objetivos: Dentre as formulações de dentifrícios mais 
consumidas no mundo e no Brasil, estão aquelas a 
base de fluoreto de sódio (NaF) e sílica como abrasivo 
e monofluorfosfato (MFP) e abrasivos a base de cálcio. 
Em ambas, o efeito anticárie é proporcionado pelo 
fluoreto solúvel, quer seja na forma iônica (a partir do 
NaF), quer seja na forma do íon MFP, que é hidrolisado 
na cavidade bucal liberando o íon F. Considerando as 
diferentes composições e o uso disseminado dessas 
formulações, o presente estudo avaliou a 
disponibilidade de F iônico e solúvel total (iônico + íon 
MFP) na saliva após seu uso. Métodos: Em um estudo 
in vivo, cruzado e cego, 12 voluntários escovaram seus 
dentes durante 1 min com dentifrício sem F, Sorriso 
Dentes Brancos (MFP/carbonato de cálcio, 1361.1 ± 
28.7 ppm F solúvel) ou Colgate Total 12 (NaF/sílica, 
1422.1 ± 21.6 ppm F solúvel). Coletas de saliva não 
estimulada foram realizadas antes da escovação e 5, 
15, 30, 45 e 60 min após o enxágüe da cavidade bucal. 
F iônico (FI) e F solúvel total (FST), foram dosados por 
meio do eletrodo íon seletivo. Resultados: A 
concentração de FST foi similar após o uso das duas 
formulações de dentifrícios fluoretados. Entretanto, 
enquanto no dentifrício a base de NaF/sílica todo o F 
encontrava-se iônico, no dentifrício a base de 
MFP/CaCO3 a porcentagem de F iônico variou de 
30,8% a 84,4% do FST. Conclusão: Os resultados 
sugerem que as formulações de dentifrícios mais 
usadas no Brasil são capazes de aumentar a 
concentração de F na saliva para interferir com o 
processo de cárie dental. 
Cárie - Flúor - Dentifrício 
 
 
B0338 
AVALIAÇÃO DO REFORÇO DA CERÂMICA PELA 
CIMENTAÇÃO ADESIVA COM DIFERENTES 
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CIMENTOS RESINOSOS ATRAVÉS DA ANÁLISE DE 
WEIBULL 
Julio Cesar Colmanetti (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Lourenço Correr Sobrinho (Orientador), Faculdade 
de Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
O objetivo deste estudo foi avaliar o reforço da 
cerâmica feldspática em função da resistência à flexão 
(R

f
), módulo de elasticidade (E) e análise de Weibull 

dos cimentos resinosos Variolink Venner (VV), Variolink 
II - pasta base (VB), Variolink II - dual (VD), Z350 Flow 
(ZF) e Tetric-N Flow (TF). A R

f 
e o E dos cimentos foi 

mensurado através do teste de flexão de três pontos. 
Discos cerâmicos (12 mm de diâmetro por 0,8mm de 
espessura) foram condicionados com ácido fluorídrico a 
10%, silanizados e aplicado o cimento até atingir a 
espessura de 120±20 µm. A resistência das amostras 
foi determinada utilizando o teste de flexão biaxial (n = 
30). Os dados de resistência à flexão biaxial foram 
submetidos à Análise de Variância, análise de Weibull e 
ao teste de Tukey (5%). As Médias±DP de Rf (MPa) e 
E (GPa) foram, respectivamente: ZF=95±9a e 4,3±0,4b; 
TF=85±16a e 3,1±0,6c; VV=64±11b e 2±0,4d; VB=83±11a 
e 3,1±0,5c; e VD=100±14a e 6,1±0,7a. A resistência 
biaxial (MPa) – na posição z=0 (superfície da cerâmica 
na interface com o cimento) foi: C=71±12b;  
ZF=138±20a; TF=134±26a; VV=141±33a; VB=165±38a; 
e VD=160±50a. Na posição z=-t2 (superfície do cimento 
resinoso voltado para o anel) foi: ZF=11±4ab; TF=9±2bc; 
VV=5±1c; VB=13±2ab; e VD=21±7a. Concluiu-se que as 
propriedades mecânicas desses cimentos resinosos 
não influenciaram na resistência da cerâmica, mas 
influenciaram na resistência do conjunto 
cerâmica/cimento. 
Cerâmicas - Cimentos resinosos - Adesão 
 
 
B0339 
AVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE TENSÕES NA 
UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM 
ORTODÔNTICA 
Camila Rizzoli (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Luciana Asprino (Orientadora), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
Um dos maiores desafios em ortodontia é conseguir 
ancoragem adequada para realizar os movimentos 
dentários planejados. A descoberta do fenômeno da 
osseointegração, uma união direta entre tecido ósseo e 
superfície do implante, sem interposição de tecido mole 
revolucionou a reabilitação oral. O objetivo dos autores 
neste trabalho é analisar comparativamente a 
distribuição de tensões entre diferentes tipos de 
dispositivos para ancoragem ortodôntica disponíveis no 
mercado variando-se o tipo de dispositivo entre mini 
implantes e miniplacas e o comprimento e diâmetro dos 
mini implantes. Foram confeccionados oito corpos de 

prova unitários em resina fotoelástica sendo dois 
corpos de cada tipo de implante para que seja aplicada 
uma força axial e outra não axial de 300g em cada um. 
Para a confecção dos corpos de prova foram inseridos 
dentes de estoque com o formato anatômico da raiz 
dos mesmos, assim pode-se avaliar qualitativamente a 
distribuição de tensões geradas por cada tipo de 
dispositivo inserido nos corpos de provas fotoelásticos 
unitários submetidos à carga. 
Análise fotoelástica - Ortodontia - Ancoragem 
 
 
B0340 
AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES BUCAIS E 
QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS 
Patrícia Domingues Vilas Bôas (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Claudia Elisa de Campos Esmeriz e Prof. Dr. Marcelo 
de Castro Meneghin (Orientador), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
Objetivos: Avaliar necessidades em saúde bucal, por 
meio da associação entre indicadores de saúde bucal e 
sua influência na qualidade de vida e autopercepção 
em saúde bucal. Métodos: Avaliou-se 350 usuários 
considerando-se IC= 95%, p<0,05 e perda amostral de 
0,2%, de 4 USFs de Piracicaba, com 60 anos ou mais, 
por meio de exame clínico bucal, Qualidade de Vida 
(SF-36), Autopercepção (GOHAI) e Necessidades em 
saúde bucal (Hierarquia de Maslow). Observou-se o 
número de usuários com indicação aos serviços 
protéticos e quantos deles recebem os serviços. 
Resultados: O CPO-D(Desvio-padrão) foi de 27,5(4,8), 
devido principalmente ao edentulismo. Através da 
análise de Regressão Logística Múltipla, foram 
estatisticamente significativos em função do gênero, 
p=0,0011 e Odds Ratio (OR)=2,25 (1,28-3,96), em que 
o feminino revelou maior necessidade de substituir 
elementos dentais perdidos. Para a Autopercepção de 
saúde bucal os resultados foram estatisticamente 
significativos associados ao grau de instrução p=0,025 
e OR=2,46 (1,40-4,33) e aspectos emocionais de 
qualidade de vida p=0,005 e OR=0,30 (0,14-0,63). 
Conclusão: o usuário dos serviços de saúde percebe 
sua necessidade em substituir elementos dentais 
perdidos. Estado emocional e grau de instrução 
influenciam a auto-estima. 
Saúde bucal - Idoso - Epidemiologia 
 
 
B0341 
ANÁLISE FOTOELÁSTICA DAS TENSÕES 
GERADAS POR TRANSFERÊNCIA EM IMPLANTES 
OSSEOINTEGRADOS  
Mariana de Pauli Paglioni (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Marcelo Ferraz Mesquita (Orientador), Faculdade 
de Odontologia - FOP, UNICAMP 
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Introdução: Estamos avaliando 4 técnicas de 
transferência simulando a moldagem de prótese fixa 
implanto-suportada de 3 elementos. A tensão produzida 
nos modelos fotoelásticos será avaliada por 
fotoelasticidade, e definida a técnica de transferência 
mais favorável; Metodologia: Foram analisadas quatro 
técnicas de transferência (4 modelos para cada, n=16), 
a saber: Grupo 1 - união com fio dental e resina acrílica; 
Grupo 2 - Idem, mas após a união, secção e nova 
união; Grupo 3 - união com haste metálica semi-rígida; 
e Grupo 4 - união com haste metálica rígida. Para 
confecção dos modelos fotoelásticos, a matriz foi 
inserida em recipiente com fundo removível, e sobre ela 
depositado silicone. Após 24 horas, o fundo do 
recipiente foi retirado, os transferentes desparafusados, 
e a matriz retirada do molde. Implantes foram 
adaptados aos transferentes, e os moldes preenchidos 
com resina fotoelástica; Resultados, Discussão e 
Conclusão: Estamos realizando as análises 
fotoelásticas dos modelos obtidos. Devido à dificuldade 
em trabalhar com a resina fotoelástica, houve atraso na 
obtenção dos resultados. Este problema já foi sanado, 
e o projeto será finalizado no prazo estabelecido para o 
envio do relatório final. 
Fotoelasticidade - Tensões - Implantes 
 
 
B0342 
RUGOSIDADE SUPERFICIAL DE DIFERENTES 
COMPÓSITOS RESTAURADORES 
Melissa Araújo Ruivo (Bolsista FAPESP), Rafael Rocha 
Pacheco, Marcelo Giannini e Prof. Dr. Marcelo Giannini 
(Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
As resinas compostas têm sido modificadas quanto a 
sua composição visando melhorias tanto estéticas 
quanto relacionadas às suas propriedades, sendo que 
essas modificações podem ter influência nas 
propriedades físicas do material. O objetivo deste 
presente estudo foi avaliar a rugosidade superficial de 5 
diferentes tipos de resina composta, após procedimento 
de acabamento e polimento, em um período de 1 
semana e 6 meses. Foram confeccionados 50 discos 
das resinas (Z100, Z350XT, Estelite Sigma, Beautiful II 
e Dyad Flow) (n = 5), utilizando matrizes de teflon (2x15 
mm). Para o acabamento e polimento dos discos 
utilizou-se o sistema Sof-Lex. Metade dos espécimes 
foi armazenada em 1,5 mL de água destilada a 37°C, 
permanecendo por um período de 1 semana antes da 
análise de rugosidade superficial enquanto a outra 
metade, foi submetida à simulação de escovação e 
armazenada por um período de 6 meses antes da 
análise. Após uma semana a rugosidade superficial dos 
diferentes compósitos restauradores não apresentou 
diferença estatística. Após o período de 6 meses, as 
resinas Estelite Sigma, Beautiful II e Dyad Flow 
demonstraram um aumento significativo na rugosidade 

superficial quando comparadas ao período inicial, além 
disso, apresentaram os maiores valores de rugosidade 
superficial após o mesmo período. 
Rugosidade - Resina composta - Materiais dentários 
 
 
B0343 
EFEITO DE PRIMERS NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO 
DE UM CIMENTO RESINOSO ÀS SUPERFÍCIES DE 
LIGA DE CO-CR E ZIRCÔNIA 
William Matthew Negreiros (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Tiago Monteiro Dias, Rafael Rocha Pacheco e Prof. Dr. 
Marcelo Giannini (Orientador), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
Objetivo: Este estudo avaliou a influência da aplicação 
de primers na resistência de união (RU) de um cimento 
resinoso à zircônia e liga metálica a base de Cr-Co. 
Materiais e Métodos: Foram preparadas amostras de 
zircônia e Cr-Co (9mm x 7mm x 1mm), as quais foram 
divididas em 6 grupos (n=15). Os primers utilizados 
foram: Metal/Zirconia Primer (Ivoclar Vivadent), Signum 
Zirconia or Metal Primer (Heraeus). O cimento 
(SpeedCem, Ivoclar Vivadent) foi inserido em moldes 
de tubos de Tygon (0,75 diâmetro), posicionados sob 
as superfícies da zircônia ou Co-Cr com ou sem a 
aplicação dos primers e polimerizado por 40 segundos. 
Após 24 horas imersas em água, os espécimes foram 
submetidos ao teste de microcisalhamento (Ez-test, 
Shimadzu). Os resultados foram expressos em MPa e 
os dados analisados pela ANOVA 2 fatores (5%). 
Resultados: O cimento aplicado diretamente na zircônia 
ou no Cr-Co (grupos controle) não mostrou diferença 
estatística quando comparado ao uso dos primers 
(p>0,05). Não houve diferença estatística quando se 
comparou a “RU” do cimento na zircônia ou no Cr-Co 
(p>0,05). Conclusão: O uso dos primers não aumentou 
a resistência de união e o tipo de material (zircônia e 
liga de Cr-Co) não influenciou a resistência de união do 
cimento. 
Co-Cr - Zircônia - Resistência de união 
 
 
B0344 
MANIFESTAÇÕES BUCAIS DA 
PARACOCCIDIOIDOMICOSE EM MULHERES. 
ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E 
PATOLÓGICAS 
Bruno Fernando Biraes (Bolsista PIBIC/CNPq), Alan 
Roger da S. Santos, Pablo Agustin Vargas, Ana Maria 
Pires Soubhia e Prof. Dr. Marcio Ajudarte Lopes 
(Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
Paracoccidioidomicose (Pmicose) é uma infecção 
crônica causada pelo fungo Paracoccidioides 
brasiliensis, que depois de inalado passa a parasitar os 
tecidos do hospedeiro. A doença é endêmica, onde o 
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Brasil é considerado o país com o maior número de 
casos. A maioria dos casos se apresenta como uma 
infecção crônica que envolve primariamente os 
pulmões e que pode se disseminar por via 
hematogênica ou linfática para outros órgãos ou 
tecidos, sendo que cerca de 50% dos pacientes 
diagnosticados com Pmicose apresentam lesões em 
boca. A Pmicose acomete mais homens do que em 
mulheres, em uma proporção de aproximadamente 
13:1, porem, quando realizado testes dérmicos de 
sensibilidade para a infecção em indivíduos saudáveis 
que habitam áreas endêmicas, não há diferença 
relevante entre os gêneros. Estes dados sugerem que a 
progressão da doença é maior em homens e reforçam 
a hipótese de que influências hormonais podem ter um 
importante papel na patogênese da doença. Portanto, o 
objetivo deste estudo é descrever as características 
clínicas e patológicas de pacientes do gênero feminino 
diagnosticados com manifestações orais da Pmicose. A 
amostra estudada virá de dois centros de referência em 
Patologia oral, a Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba - UNICAMP e a Faculdade de Odontologia 
de Araçatuba – UNESP. Este estudo retrospectivo 
estudará o período entre os anos de 1970 e 2009 e as 
características clínicas das selecionadas serão a partir 
das requisições de exames histopatológicos dos 
laboratórios de Patologia oral supracitados. 
Parococcidioidomicose - Mulheres - Manifestações clínicas 
 
 
B0345 
AVALIAÇÃO DE VÍDEO COMO FERRAMENTA 
EDUCATIVA PRÉVIO À RADIOTERAPIA EM 
PACIENTES COM CÂNCER EM CABEÇA E 
PESCOÇO  
Diego Tetzner Fernandes (Bolsista PIBIC/CNPq e IC 
CNPq), José Sabino,  Lara Maria Alencar Ramos, 
Wilfredo González Arriagada e Prof. Dr. Marcio Ajudarte 
Lopes (Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
 O tratamento dos tumores de cabeça e pescoço inclui 
principalmente cirurgia, radioterapia e quimioterapia. 
Apesar dos benefícios desses tratamentos, várias 
complicações podem ocorrer. A radioterapia pode 
apresentar complicações em quase cem por cento dos 
pacientes. Algumas ocorrem durante o tratamento 
como a mucosite, dermatite, perda de paladar, 
xerostomia e candidose; e outras são tardias como 
cárie de radiação ou osteorradionecrose. Essas 
complicações podem diminuir muito a qualidade de vida 
dos pacientes. Apesar de freqüentes os efeitos 
colaterais da radioterapia e das explicações dadas 
pelos profissionais de saúde envolvidos no tratamento, 
muitos pacientes se apresentam temerosos e com 
muitas dúvidas antes do início da radioterapia. Para 
minimizar esses problemas, diversos métodos 
educacionais são utilizados para melhor orientar os 

pacientes sobre os tratamentos e suas complicações. 
Estudos recentes relatam o uso de vídeos na 
transmissão dessas informações para pacientes que 
serão submetidos à radioterapia para tratamento do 
câncer. Sendo assim, os objetivos deste projeto são 
avaliar a utilização de um vídeo educacional para 
informar os pacientes das complicações da radioterapia 
e analisar, baseado em questionários, o entendimento 
que eles têm da terapia antes do início e após o término 
do tratamento. Os grupos de estudos serão formados 
por pacientes que serão submetidos à radioterapia no 
Centro de Oncologia (CEON) do Hospital de 
Fornecedores de Cana, Piracicaba, SP, Brasil. Com 
melhor entendimento do tratamento e suas 
complicações acredita-se que os pacientes tornem-se 
mais motivados para realizar as ações preventivas para 
minimizar os efeitos colaterais associados à 
radioterapia. 
Vídeo - Câncer - Cabeça e pescoço 
 
 
B0346 
AVALIAÇÃO DA REABILITAÇÃO ODONTOLÓGICA 
DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
Laila de Oliveira Brasil (Bolsista PIBIC/CNPq - AF) e 
Prof. Dr. Marcio Ajudarte Lopes (Orientador), Faculdade 
de Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
A maioria dos pacientes que se submetem a um 
tratamento odontológico são atendidos com anestesia 
local em consultório convencional. Porém, existe um 
grupo de pacientes com necessidades especiais em 
que o tratamento odontológico muitas vezes precisa ser 
modificado. Esse grupo de pacientes é heterogêneo 
podendo, nos casos mais colaborativos, serem 
atendidos de forma semelhante à população geral. No 
entanto, em muitas situações, os pacientes não 
permitem que o tratamento odontológico seja realizado. 
Nesses casos, há necessidade de sedação ou até 
mesmo anestesia geral (AG) com abordagem 
odontológica em ambiente hospitalar. Dentre os 
pacientes com necessidades especiais, os mais 
freqüentes são os com síndrome de Down, paralisia 
cerebral, epilepsia, retardo mental e autismo. Além da 
dificuldade para abordagem curativa, esses pacientes 
têm dificuldade com relação aos cuidados preventivos. 
Conseqüentemente, a quantidade de necessidades 
odontológicas é grande nessa população. Dessa forma, 
o objetivo do presente trabalho é revisar os prontuários 
de pacientes que se submeteram a tratamento 
odontológico em nossa instituição e verificar os tipos de 
procedimentos que foram realizados visando melhorar 
o atendimento desses pacientes. 
Pacientes especiais - Necessidades - Odontológicas 
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AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE FALHA PRECOCE DE 
IMPLANTES INSTALADOS EM PACIENTES 
DIABÉTICOS 
Lilian da Silva Lopes (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Leandro Eduardo Klüppel e Prof. Dr. Marcio de Moraes 
(Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
Este é um estudo retrospectivo de cinco anos tem por 
objetivo avaliar aproximadamente 1.500 prontuários de 
pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos para 
instalação de implantes endósseos. Dentro desta 
amostragem, foram selecionados os pacientes 
diabéticos, para os quais foi avaliada a taxa de 
insucesso, bem como as variáveis relacionadas ao 
procedimento: tipo de superfície do implante, diâmetro 
e comprimento do implante, localização do implante. 
Além disso, os pacientes foram caracterizados quanto 
ao gênero (masculino e feminino), raça (de acordo com 
a classificação do IBGE), número de implantes 
instalados, número de implantes perdidos, condições 
ou doenças sistêmicas associadas. O objetivo do 
estudo foi delinear os índices de sucesso/insucesso de 
implantes dentários osseointegráveis instalados em 
pacientes diabéticos e, eventualmente identificar 
possíveis fatores de risco. A análise dos resultados 
demonstrou que 10 pacientes diabéticos receberam um 
total de 32 implantes no período avaliado. Verificou-se 
que 2 implantes (6,2%) não estavam osseointegrados. 
A análise dos dados revela que o índice de falha 
precoce de implantes instalados em pacientes 
diabéticos controlados é semelhante àquele observado 
em pacientes saudáveis. 
Implantes - Diabetes - Tipo de implantes 
 
 
B0348 
AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE FALHA PRECOCE DE 
IMPLANTES INSTALADOS EM ÁREAS 
RECONSTRUÍDAS COM ENXERTOS ÓSSEOS 
Luis Fernando Vidal Saccomani (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Marcio de Moraes 
(Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
O objetivo deste estudo foi analisar o índice de sucesso 
de implantes endósseos instalados em rebordos 
alveolares previamente reconstruídos com enxertos 
ósseos autógenos. Foram avaliadas as informações 
presentes nos prontuários de pacientes que se 
submeteram a reconstrução óssea com posterior 
instalação de implantes pela Área de Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba – UNICAMP. Foi avaliado o 
índice de falha precoce dos implantes instalados nos 
últimos 5 anos, correlacionando variáveis como: área 
em que o implante foi instalado, genêro e cor do 
paciente e a técnica usada na reconstrução. Dos 372 

implantes instalados em áreas que receberam enxerto 
ósseo, foram considerados perdidos 13 implantes, 
sendo estes pertencentes a 11 pessoas, todos da cor 
branca, 5 do sexo masculino e 8 do sexo feminino. A 
prevalência de perda ocorreu na região posterior da 
maxila (36,6%). Quando comparado com o tipo de 
enxerto a maior prevalência de perda ocorreu nos 
enxertos de ramo (29,5%). 
Implantes osseointegráveis - Enxertos ósseos - Reconstrução 

alveolar 
 
 
B0349 
AVALIAÇÃO DA ALTURA FACIAL ANTERIOR, DA 
ALTURA FACIAL POSTERIOR E DO ÍNDICE DE 
ALTURA FACIAL (IAF) EM JOVENS COM 
DEGLUTIÇÃO ATÍPICA 
Marina Antonioli (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. 
Maria Beatriz Borges de Araújo Magnani (Orientadora), 
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
Dentre as diversas maloclusões que alteram as 
dimensões verticais da face, pode-se citar a deglutição 
atípica. Há basicamente três tipos de deglutição atípica: 
alta média e baixa. Dependendo da freqüência, da 
intensidade, da duração e da posição em que a língua 
permaneça sobre os dentes, pode causar diferentes 
alterações, no complexo dentocraniofacial. O objetivo 
inicial desta pesquisa foi avaliar a AFA, a AFP e o IAF 
em jovens com deglutições atípicas por meio do 
estabelecimento dos valores médios dessas grandezas 
em 45 crianças com deglutição atípica, com idades 
entre 5 e 10 anos. Fizeram-se os traçados 
cefalométricos das telerradiografias em norma lateral 
de cabeça dessas crianças, baseando as proporções 
faciais nas seguintes dimensões: altura facial anterior 
(Pp - Me), altura facial posterior (Ar- Go), bem como o 
índice de altura facial, que é a razão da altura facial 
posterior com a anterior. Os valores médios para 
deglutição atípica alta foram AFA= 57.89 ± 2.96, AFP = 
40.158 ± 3.5318 e IAF= 0.69 ± 0.06; para deglutição 
atípica média foram AFA = 60.125 ± 3.6425, AFP = 
39.875 ± 5.2219 e IAF=0.66 ± 0.08 e para deglutição 
atípica baixa foram AFA = 57.667 ± 4.325, AFP = 
38.333 ± 4.7154 e IAF= 0.66 ± 0.08. Tais valores, 
quando comparados, com valores já definidos na 
literatura, de crianças sem esse tipo de disfunção, 
servirão de referencial para o diagnóstico, prognóstico e 
tratamento ortodôntico, com os diferentes padrões de 
deglutição atípica. 
Deglutição atípica - Índice de altura facial - Cefalometria 
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AVALIAÇÃO CEFALOMÉTRICA DO ESPAÇO 
OROFARINGEANO EM PACIENTES COM OS 
DIFERENTES TIPOS DE DEGLUTIÇÃO ATÍPICA 
Pablo Alberto Andrade Vieira (Bolsista SAE/UNICAMP) 
e Profa. Dra. Maria Beatriz Borges de Araújo Magnani 
(Orientadora), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
Diversos estudos têm sido realizados com objetivo de 
determinar a relação entre obstrução nasofaringeana e 
as diversas anomalias esqueléticas e dentárias. Mas 
poucos são os estudos que relacionam alterações do 
espaço orofaringeano e nasofaringeano com a 
disfunção no padrão da deglutição. O objetivo é avaliar 
o valor médio do espaço orofaringeano verificando-se a 
profundidade da orofaringe e bucofaringe, em traçados 
cefalométricos de 45 telerradiografias em norma lateral 
da cabeça em pacientes com os diferentes tipos de 
deglutição atípica (baixa, média e alta), na faixa etária 
dos 6 aos 12 anos. Até o presente momento, foram 
traçados estruturas esqueléticas, dentárias e 
tegumentares de interesse, além dos pontos e planos 
cefalométricos e segmentos de reta (Pa-Pp, Su-In, Oa-
Op e Ma-Mp) de 37 telerradiografias do total da 
amostra para posterior avaliação estatística, a fim de se 
verificarem possíveis diferenças entre os diferentes 
padrões de deglutição atípica. Esta análise elucidará de 
forma significativa o diagnóstico, o planejamento e o 
tratamento ortodôntico para pacientes com esse tipo de 
disfunção. 
Deglutição atípica - Orofaringe - Cefalometria 
 
 
B0351 
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E ANTROPOMÉTRICA E 
SUA ASSOCIAÇÃO COM PERFORMANCE 
MASTIGATÓRIA EM CRIANÇAS PRÉ-PÚBERES 
Thais Watanabe Takao (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Paula Midori Castelo, Taís de Souza Barbosa, Bárbara 
de Lima Lucas, Maria Carolina Salomé Marquezin e 
Profa. Dra. Maria Beatriz Duarte Gavião (Orientadora), 
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
A influência da função mastigatória no estado 
nutricional de crianças tem sido pouco abordada na 
literatura. Sendo assim, o presente estudo objetivou 
avaliar a associação entre performance mastigatória 
(PM) e avaliação antropométrica de 69 crianças (41 
meninas e 28 meninos), entre cinco e doze anos. A PM 
foi determinada pela capacidade de fragmentação do 
alimento-teste Optocal plus e técnica de peneiragem. A 
avaliação antropométrica consistiu de peso e altura 
(Índice de Massa Corporal – IMC), dobras cutâneas 
tricipital e subescapular, circunferências do braço e 
abdominal, sendo os indivíduos classificados como 
apresentando magreza (n=39), eutrofia (n=19), 
sobrepeso (n=10) e obesas (n=10). Os dados foram 
analisados por estatística descritiva, testes de Shapiro-

Wilk, correlação de Spearman e Kruskal-Wallis. O IMC 
correlacionou-se positivamente com idade e todas as 
medidas antropométricas. Não houve correlação 
significativa entre IMC e PM. Apesar de não ter sido 
encontrada diferença significativa na PM entre os 
grupos, os métodos empregados mostraram-se 
satisfatórios e reprodutíveis, dando-nos a possibilidade 
de buscar e avaliar outros parâmetros da mastigação 
em estudos futuros, observando a respectiva relação 
com o sobrepeso e obesidade em faixas etárias mais 
restritas, considerando as fases das dentições e as 
características oclusais. 
Criança - Antropometria - Mastigação 
 
 
B0352 
EFICÁCIA ANESTÉSICA DA MEPIVACAÍNA E DA 
ARTICAINA, ASSOCIADAS À EPINEFRINA, NO 
BLOQUEIO DOS NERVOS INCISIVO E 
MENTONIANO 
Diogo Custódio Azevedo Souza (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Camila Batista da Silva, Cleiton Pita dos Santos, 
Francisco Carlos Groppo e Profa. Dra. Maria Cristina 
Volpato (Orientadora), Faculdade de Odontologia - 
FOP, UNICAMP 
 
Há poucos estudos comparando a articaína com a 
mepivacaína, anestésico com baixa potência 
vasodilatadora. Este estudo, cruzado, duplo-cego e 
randomizado, comparou soluções de articaína 4% e 
mepivacaína 2%, asoociadas à epinefrina 1:100.000, 
em bloqueio mentoniano. As soluções (1,8mL) foram 
aplicadas aleatoriamente, em 2 sessões, por um único 
pesquisador. A anestesia pulpar foi avaliada com 
estímulo elétrico (pulp tester) ns dentes incisivo lateral 
(42), canino (43), primeiros e segundos pré-molares e 
molares (respectivamente, 44, 45, 46 e 47). O estímulo 
elétrico foi aplicado por outro pesquisador a cada 2 min 
após a injeção até ausência de resposta ao pulp tester, 
e a seguir a cada 10 min até retorno de percepção do 
estímulo. A anestesia na gengiva foi avaliada nos 
mesmos tempos, por palpação. Até o momento foram 
avaliados 36 voluntários. Como o estudo é duplo-cego, 
os resultados são apresentados na forma de código. 
Com a solução azul foram observadas: maior taxa de 
sucesso para os dentes 42, 43, 44, 45 e 47 (Log-Rank, 
p<0,05), maior duração para o dente 46, menor 
duração na gengiva (WIlcoxon, p<0,05) e menor 
latência para o dente 43 (teste t, p<0,05). Conclui-se, 
com os resultados obtidos até o momento, que a 
solução azul apresenta maior eficácia anestésica pulpar 
que a solução vermelha. 
Articaina - Mepivacaina - Técnica mentoniana 
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ENSINO DA CARIOLOGIA NO BRASIL 
Thamiris Giacomelli (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Maria da Luz Rosario de Sousa (Orientadora), 
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
A cárie dentária é uma das doenças mais comuns em 
Odontologia e seu estudo configura-se como aspecto 
fundamental e imprescindível na formação de um 
cirurgião-dentista. O objetivo deste trabalho foi verificar 
como ocorre o ensino da Cariologia no país, por meio 
da análise documental das matrizes curriculares e 
ementário das faculdades de Odontologia, tendo sido 
convidadas a participar todas as 191 faculdades 
cadastradas pelo CFO. A adesão das faculdades foi 
baixa, sendo a taxa de resposta de 26,6%. Foram 
identificadas as disciplinas que contemplavam 
diretamente algum conteúdo relacionado à cariologia, e 
as mesmas foram agrupadas, segundo sua natureza, 
nos ciclos básico (28,0%), clínico (38,0%), de saúde 
coletiva (22,0%), e especifico de cariologia (12,0%). 
Observou-se que as disciplinas são distribuídas por 
todo o curso de graduação (do 1º ao último período) e a 
carga horária variou de 15 a 240 horas, entre teóricas e 
práticas. Verificou-se não haver padronização do 
ementário das faculdades, além de ter sido encontrado 
grande dificuldade na obtenção do material necessário. 
Dentre as faculdades analisadas, o ensino da cariologia 
ocorreu durante todo o curso, sendo distribuído entre os 
diversos ciclos de aprendizagem. 
Cárie - Ensino odontológico - Cariologia 
 
 
B0354 
INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E 
COMPOSIÇÃO DO ADESIVO NA RESISTÊNCIA DA 
UNIÃO À MATRIZ POLIMÉRICA USADA EM PINOS 
INTRA-RADICULARES 
Angelina Serafini Bergamin (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Lucas Z. Naves, Guilherme B. Guarda e Prof. Dr. Mario 
Alexandre Coelho Sinhoreti (Orientador), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
O objetivo neste estudo foi avaliar influência da 
utilização de diferentes adesivos (metacrilato e epóxi) 
na resistência de união de compósitos à matriz 
polimérica de pinos intra-radiculares. Para isso, 40 
discos de resina epóxi (2mm de espessura) foram 
confeccionados a partir de amostra cedida pelo 
fabricante (Angelus), e foram divididos em 4 grupos 
(n=10). Grupos 1 e 3, os discos de resina epóxi não 
receberam nenhum tipo de tratamento de superfície. 
Grupos 2 e 4, os disco foram jateados por 10 segundos 
com partículas de óxido de alumínio de 50µm. O silano 
Rely X Ceramic Primer foi aplicado sobre todos os 
espécimes e seco por 1 minuto. Na sequência, o 
adesivo específico de cada grupo, ScotchBond MP e 
Silorane Adhesive, foram aplicados na superfície dos 
discos e fotoativados. Após o preparo da superfície, os 

compósitos P90 e Z250 foram colocados nos orifícios 
do molde elastomérico e fotoativados. Foi realizado o 
ensaio de microcisalhamento usando um fio de aço-
inox (0,2mm de diâmetro). Para cada grupo, 30 
cilindros foram testados, três em cada disco. Os 
resultados mostraram que os grupos jateados 
apresentaram maior média quando comparados aos 
grupos não jateados, sendo que o grupo silorano 
apresentou as maiores médias. A caracterização 
interfacial em M.E.V. mostrou que a interface resina 
epóxi-P90, mostrou-se mais regular que a interface 
resina epóxi-Z250. 
Polímeros - Pinos intrarradiculares - Tratamento de superfície 
 
 
B0355 
AVALIAÇÃO DE PROPRIEDADES MECÂNICAS DE 
COMPÓSITOS RESINOSOS COMERCIAIS 
Henrique Kors Quiles (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Mario Alexandre Coelho Sinhoreti (Orientador), 
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
Neste estudo foram avaliadas várias propriedades 
mecânicas de compósitos, três de baixa viscosidade 
(Fill Magic flow, Opallis flow e Natural flow) e sete 
tradicionais (Z100, TPH, Natural Look, Opallis, Fill 
Magic, Llis e Charisma). Foram feitos três tipos de 
amostras, em forma de barra para teste de flexão, em 
forma de cilindro para compressão e em forma de 
ampulheta para resistência coesiva, dureza Knoop e 
densidade de ligações cruzadas (DLC) após imersão 
em etanol, por 24 horas. Os testes foram realizados 
após 24 horas da fotoativação. Os resultados foram 
analisados estatisticamente com ANOVA e teste de 
Tukey (5%) e mostraram que para dureza Knoop, Z100 
obteve os maiores valores enquanto os menores foram 
com os compósitos de baixa viscosidade. No teste de 
compressão, Z100 obteve os maiores resultados não 
diferindo da Fill Magic, Llis e TPH. Natural Flow obteve 
os piores resultados no teste de compressão. Na 
análise de resistência à flexão, TPH e Z100 obtiveram 
os maiores valores enquanto os demais tiveram 
resultados semelhantes. O maior módulo de 
elasticidade foi obtido com Z100 e os dois menores 
foram com Natural Flow e Fill Magic Flow. A resistência 
coesiva de TPH e Z100 foram maiores que a de 
Charismai. DLC foi menor para as resinas “flow”. Pode-
se concluir que o compósito Z100 teve o melhor 
comportamento mecânico. 
Compósitos - Propriedades mecânicas - Polimerização 
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INFLUÊNCIA DE DIFERENTES MODOS DE 
APLICAÇÃO DE UM SISTEMA ADESIVO 
AUTOCONDICIONANTE NA RESISTÊNCIA DE 
UNIÃO À DENTINA APÓS ARMAZENAGEM EM 
PRESSÃO PULPAR SIMULADA 
Júlia Trevizam Campana (Bolsista PIBIC/CNPq), Victor 
P. Feitosa e Prof. Dr. Mario Alexandre Coelho Sinhoreti 
(Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
Neste estudo, foram avaliados cinco procedimentos 
para tentar aumentar a resistência de união de um 
adesivo autocondicionante de passo único à dentina. 
Foram utilizados terceiros molares nos quais foi obtida 
superfície plana em dentina profunda na região oclusal. 
Sobre a superfície dentinária foi aplicado o adesivo 
autocondicionante de passo único Clearfil S3  de 
acordo com as recomendações do fabricante (G1) e 
com cinco modos diferentes, ou seja: (G2) dupla 
aplicação do adesivo autocondicionante Clearfil S3; 
(G3) aplicação subseqüente ao Clearfil S3 de uma 
camada adesiva hidrofóbica (“Bond” do adesivo Clearfil 
SE Bond); (G4) aplicação de Clorexidina a 2% (CHX) 
previamente ao Clearfil S3; (G5) aumento do tempo do 
jato de ar para 20s sobre o Clearfil S3 e; (G6) aumento 
do tempo de fotoativação do Clearfil S3 para 40s. Em 
seguida, um bloco de resina composta com 5mm de 
altura foi construído e cortado para a obtenção de 
palitos para o teste microtração. Após o teste, os palitos 
foram pareados para a análise do padrão de fratura. A 
análise estatística mostrou G1 com menor resistência 
de união em relação aos demais grupos, exceto em 
relação ao G4. O grupo quadro não revelou uma 
variação estatisticamente relevante da resistência de 
união em curto prazo. O padrão de fratura foi 
predominantemente adesivo em todos os grupos. 
Sistemas adesivos - Compósitos - Armazenagem 
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ANÁLISE FOTOELÁSTICA DAS TENSÕES 
INDUZIDAS POR DIFERENTES TÉCNICAS DE 
OBTENÇÃO DE MODELOS DE GESSO EM 
IMPLANTODONTIA 
Laura Ardito Dominici (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Mauro Antonio de Arruda Nóbilo (Orientador), 
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
Introdução: A partir de um modelo pré-fabricado, que 
simula uma prótese fixa de três elementos, o trabalho 
teve como objetivo analisar três diferentes técnicas de 
obtenção de modelos de gesso. A tensão produzida 
nos modelos fotoelásticos será avaliada por 
fotoelasticidade, e definida a técnica de obtenção mais 
favorável; Metodologia: Foram analisadas três 
técnicas de obtenção dos modelos (4 modelos para 
cada, n=12), a saber: Grupo 1: vazamento com gesso 
especial tipo IV; Grupo 2: foi usado um tubo de látex e 

vazamento com gesso especial do tipo IV, em duas 
etapas; Grupo 3: os análogos foram unidos por haste 
metálica e o vazamento com gesso tipo III. Todos os 
grupos foram moldados com silicona por condensação 
em moldeira plástica perfurada. Para a confecção dos 
modelos fotoelásticos foi realizada a moldagem com 
silicone; implantes foram adaptados aos transferentes e 
os moldes preenchidos com resina fotoelástica. 
Resultados, discussão e conclusão: Estamos 
realizando as análises fotoelásticas dos modelos 
obtidos. Devido à dificuldade em trabalhar com a resina 
fotoelástica, houve atraso na obtenção dos resultados. 
Este problema já foi sanado e o projeto será finalizado 
no prazo estabelecido para o envio do relatório final. 
Tensões - Implantes endosseos - Alteração dimensional 
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ANÁLISE FOTOELÁSTICA DAS TENSÕES SOB 
INFLUÊNCIA DO TIPO DE MOLDEIRA E MATERIAL 
DE MOLDAGEM NA PRECISÃO DE 
TRANSFERÊNCIA EM IMPLANTODONTIA 
Veridiana Frias Françoso (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Mauro Antonio de Arruda Nóbilo (Orientador), 
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
O objetivo neste estudo foi de avaliar duas técnicas de 
transferência (moldeira perfurada e moldeira individual), 
usando modelo plástico pré-fabricado, composto de 
dois implantes simulando uma prótese fixa posterior de 
três elementos. Foram realizadas quatro repetições em 
cada grupo (n=4): GI: moldeira plástica perfurada e 
silicone Elite HD+ (massa densa e leve); GII: moldeira 
individual e silicone Elite HD+ (massa regular); GIII: 
moldeira plástica e silicone Oranwash L/Zetaplus 
(massa densa e leve); GIV: moldeira individual e 
silicone Oranwash L (massa leve). Para a confecção do 
modelo fotoelástico foi utilizado um recipiente plástico 
para proporcionar um molde de superfície mais regular 
e lisa. Sobre os análogos dos modelos de gesso 
obtidos serão parafusados transferentes e unidos com 
hastes metálicas e resina acrílica quimicamente 
ativada. O conjunto implantes/transferentes unidos por 
resina acrílica foi posicionado em um recipiente plástico 
com a função de suporte e confinamento do material de 
moldagem. Foram obtidos a partir dos modelos de 
gesso, 16 modelos em resina fotoelástica com implantes 
incorporados. Após o aperto dos parafusos de uma 
estrutura metálica passiva e previamente elaborada, 
serão realizadas as análises das tensões cisalhantes 
máximas em polariscópio circular (PTH-A-01) e câmara 
digital (Sony- DCR-SX40). Os dados obtidos serão 
submetidos á análise de variância e teste estatístico. 
Tensões - Implantes endosseos - Alteração dimensional 
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PERFIL IMUNOISTOQUÍMICO DAS CÉLULAS DE 
LANGERHANS EM QUEILITE ACTÍNICA E 
CARCINOMA ESPINOCELULAR DE LÁBIO 
INFERIOR 
Juliane Oliveira Gomes (Bolsista PIBIC/CNPq), Rogério 
Gondak, Marianne de Vasconcelos Carvalho (Co-
orientadora), Felipe Paiva Fonseca (Co-orientador) e 
Prof. Dr. Pablo Agustin Vargas (Orientador), Faculdade 
de Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
As células de Langerhans possuem um papel 
fundamental na imunidade e vigilância imunológica 
contra neoplasias malignas. Em decorrência disto, 
estes tumores desenvolvem mecanismos 
biológicos importantes para suprimir a atividade de 
defesa destas células. O reconhecimento de 
lesões que possam preceder o desenvolvimento 
neoplásico é de fundamental importância para o 
diagnóstico precoce e tratamento adequado de 
tumores malignos como o carcinoma espinocelular 
(CEC) de lábio, onde a queilite actínica destaca-se 
como principal lesão potencialmente maligna. O 
objetivo do presente estudo é avaliar a distribuição 
das células de Langerhans em 10 casos de 
carcinoma espinocelular de lábio inferior e em 40 
casos de queilite actínica apresentando diferentes 
níveis de displasia. Para isto, os casos 
diagnosticados como queilite actínica e CEC foram 
recuperados retrospectivamente e submetidos a 
análise imunoistoquímica com o anticorpo CD1a. 
Os pesquisadores pretendem observar uma diminuição 
da densidade de células de Langerhans no grupo de 
pacientes afetados por CEC em relação ao grupo da 
queilite actínica, evidenciando a importância destas 
células no desenvolvimento neoplásico.  
Queilite actínica - Carcinoma espinocelular - Células de Langerhans 
 
 
B0360 
HETEROCONTROLE DE SOLUÇÕES DE PRÓPOLIS 
PRODUZIDAS EM FARMÁCIAS DA CIDADE DE 
PIRACICABA, SP, BRASIL 
Fernanda Maria Mazoni dos Reis (Bolsista 
PIBIC/CNPq), Bruno Bueno Silva, Severino Matias de 
Alencar e Prof. Dr. Pedro Luiz Rosalen (Orientador), 
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
O objetivo deste trabalho foi verificar a composição 
química e a atividade antimicrobiana de soluções de 
própolis produzidas e comercializadas em 10 diferentes 
farmácias de manipulação de Piracicaba – SP. As 
amostras foram armazenadas em local fresco e ao 
abrigo da luz, de acordo com recomendações do 
Ministério da Agricultura. Nos tempos 0, 1, 3 e 6 meses 
de armazenamento, foram determinados: 1- espectros 
de absorção; 2-teor de flavonóides fenólicos totais; 3- 

Concentração Inibitória e Bactericida Mínima (CIM e 
CBM) para verificação da composição química e 
atividade antimicrobiana contra S. mutans, A. naeslundii 
e S. aureus, das amostras ao longo de 1 ano. Os 
resultados demonstraram que a composição química de 
todas as amostras variaram quantitativa mas não 
qualitativamente. No entanto, apenas 3 amostras ainda 
estão próprias para consumo de acordo com a Anvisa. 
A CIM das amostras variaram entre 1 e 10 % enquanto 
que a CBM variou entre 50 e 100 % para todos os 
microrganismos testados. Portanto, conclui-se que até 
o momento 7 amostras não cumprem os requisistos da 
Anvisa para comercialização, no entanto, as mesmas 
ainda apresentam atividade antimicrobiana. Futuras 
análises serão realizadas nos meses de Junho e 
Setembro (tempos 9 e 12) para finalização do projeto. 
Própolis - Heterocontrole - Antimicrobiano 
 
 
B0361 
AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA E 
ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE SOLUÇÕES DE 
PRÓPOLIS DISPONÍVEIS COMERCIALMENTE 
Patrícia Maria Fernandes (Bolsista PIBIC/CNPq), Bruno 
Bueno Silva, Severino Matias de Alencar e Prof. Dr. 
Pedro Luiz Rosalen (Orientador), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
O objetivo deste trabalho foi verificar a composição 
química e atividade antioxidante das soluções de 
própolis comercializadas em farmácias de manipulação 
da cidade de Piracicaba – SP, durante o período de 1 
ano. Assim, as própolis foram armazenadas em local 
fresco e ao abrigo da luz, conforme orientação do órgão 
de registro.  Nos tempos 0, 1, 3 e 6 meses de 
armazenamento foram realizadas análises de fenólicos 
e flavonóides totais e espectrofotometria na região 
ultravioleta-visível das soluções de própolis para 
análise da composição química e o Teste do DPPH, o 
do Método ABTS+ e a Autoxidação do sistema β-
caroteno/ácido linoléico para verificação da ação 
antioxidante. Os resultados demonstraram que a 
composição química de todas as amostras variaram 
quantitativa mas não qualitativamente. No entanto, 
apenas 3 amostras ainda estão próprias para consumo 
de acordo com a Anvisa. Em relação a atividade 
antioxidante todas as amostras de própolis 
apresentaram atividade antioxidante no tempos 
analisados. Portanto, conclui-se que até o momento 7 
amostras não cumprem os requisitos da Anvisa para 
comercialização, no entanto, as mesmas ainda 
apresentam atividade antioxidante. Futuras análises 
serão realizadas nos meses de Junho e Setembro 
(tempos 9 e 12) para finalização do projeto. 
Própolis - Antioxidante - Composição química 
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RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE REPAROS EM 
COMPÓSITOS À BASE DE DIMETACRILATO E 
SILORANO SUBMETIDOS A DIFERENTES 
TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE 
Marina Satie Kaneko (Bolsista PIBIC/CNPq), Ataís 
Bacchi, Marcelo Ferraz Mesquita, Mário Alexandre 
Coelho Sinhoreti e Prof. Dr. Rafael Leonardo Xediek 
Consani (Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
O objetivo neste estudo foi o de avaliar a resistência de 
união de reparos em resinas à base de silorano e 
metacrilato submetidas a diferentes tratamentos de 
superfície. Foram confeccionadas 50 amostras de Filtek 
P90 e Filtek P60 e armazenadas em água destilada 
(37oC) por 24 horas. A superfície de união foi 
asperizada com lixa 600 e as amostras de cada 
material separadas em 5 grupos (n=10): G1–nenhum 
tratamento (controle); G2–Adesivo; G3–Silano, Adesivo; 
G4–Jateamento Óxido de Alumínio 50µm, Adesivo;  
G5–Jateamento Óxido de Alumínio 50µm, Silano, 
Adesivo. As amostras foram reparadas, armazenadas 
em água destilada (37oC) por 24 horas e levadas à 
máquina de ensaios para o teste de resistência à tração 
(0,5mm/minuto). Os resultados (MPa) foram 
comparados pelos testes de ANOVA dois fatores e 
Tukey (p<0,05). Os resultados foram: metacrilatos, 
G1(3,84±0,87c), G2(18,00±6,81b), G3(15,10±5,27b), 
G4(24,23±7,93ab) e G5(28,36±6,98a); e siloranos, 
G1(2,56±1,01b), G2(14,38±5,04a), G3(14,74±4,54a), 
G4(12,78±4,21a), G5(14,27±4,99a). Metacrilatos 
monstraram resultados superiores aos siloranos 
(p=0.00012), porém entre grupos apenas G4 e G5 
diferiram estatisticamente. Os grupos experimentais 
não diferiram na resistência de união em siloranos. O 
jateamento com óxido de alumínio aumenta a 
resistência de união em metacrilatos. Reparos em 
metacrilatos têm maior resistência de união.  
Resistência de união - Compósitos - Tratamento de superfície 
 
 
B0363 
ANCESTRALIDADE GENÔMICA NÃO CONTRIBUI 
PARA A SUSCETIBILIDADE DAS FISSURAS LÁBIO-
PALATINAS NÃO-SINDRÔMICAS NA POPULAÇÃO 
BRASILEIRA 
Marcella Rosa Filezio (Bolsista PIBIC/CNPq), Elizabete 
Bagordakis e Prof. Dr. Ricardo Della Coletta 
(Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
A incidência das fissuras lábio-palatinas não-
sindrômicas (FL/PNS) varia em todo o mundo e é 
dependente, entre muitos fatores, da etnia da 
população. Como a incidência de FL/PNS no Brasil é 
uma das mais altas do mundo (1:685) e etnicamente 
nosso pais é composto por uma população altamente 
miscigenada, o objetivo deste estudo foi determinar a 

contribuição da ancestralidade genômica européia, 
africana e ameríndia no desenvolvimento das FL/PNS 
na população brasileira. Em adição, nós avaliamos a 
influência da ancestralidade na suscetibilidade de 10 
marcadores genéticos para FL/PNS. A ancestralidade 
de 338 indivíduos normais (grupo controle) e 345 
pacientes com FL/PNS foi determinada pela 
caracterização de 40 marcadores bialélicos de 
inserção/deleção (INDELs), enquanto que os 
marcadores de suscetibilidade genética foram 
genotipados pelo método de discriminação alélica com 
sondas fluorescentes. A contribuição no grupo FL/PNS 
foi de 68,8% de ancestralidade Européia, 25,4% de 
Africana e 5,8% de Ameríndia, e no grupo controle foi 
de 72,8% de Européia, 20,4% de Africana e 6,8% de 
Ameríndia, revelando nenhuma diferença significante 
entre os grupos. A ancestralidade genômica não 
influenciou na suscetibilidade dos marcadores 
polimórficos de FL/PNS. Em conclusão, os resultados 
deste estudo sugerem que fatores independentes da 
ancestralidade genômica influenciam o 
desenvolvimento das FL/PNS na população brasileira. 
Ancestralidade - Fissuras do lábio e/ou palato  - Polimorfismos 
 
 
B0364 
AVALIAÇÃO DOS POLIMORFISMOS RS2274976 DO 
GENE MTHFR E RS2236225 DO GENE MTHFD1 EM 
PACIENTES COM FISSURAS LÁBIO PALATINAS 
NÃO-SINDRÔMICAS 
Maria Giulia Rezende Pucciarelli (Bolsista 
SAE/UNICAMP), Elizabete Bagordakis Pinto e Prof. Dr. 
Ricardo Della Coletta (Orientador), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
Em um estudo prévio, nós demonstramos que 
polimorfismos em genes que codificam enzimas 
relacionadas com a absorção, transporte e metabolismo 
do ácido fólico (rs2274976 do gene MTHFR e 
rs2236225 do gene MTHFD1) conferem um risco 
aumentado de uma mulher ter um filho com fissura 
labial e/ou palatina não-sindrômica (FL/PNS). Contudo, 
a limitação deste estudo foi que os genótipos dos 
indivíduos fissurados não foram avaliados. O objetivo 
deste estudo foi determinar o envolvimento dos 
polimorfismos rs2274976 e rs2236225 no 
desenvolvimento de FL/PNS. Para tanto, duas 
abordagens foram utilizadas: estudo caso-controle 
contendo 327 amostras de indivíduos normais (grupo 
controle) e 358 pacientes com FL/PNS e um estudo de 
desequilíbrio de transmissão (TDT) com 123 trios 
completos (pai, mãe e filho com FL/PNS) e 356 trios 
incompletos (mãe e filho afetado). Os polimorfismos 
foram genotipados pelo método de discriminação 
alélica com sondas fluorescentes. Enquanto que 
nenhuma associação significante foi observada pelo 
estudo de desequilíbrio de transmissão, as presenças 
dos alelos T de rs2274976 e A de rs2236225 
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significantemente correlacionaram com o risco para 
FL/PNS. Na presença do alelo T (rs2274976), o risco 
de FL/PNS foi 2,5 vezes maior quando comparado com 
o alelo C (OR: 2,48; 95% IC: 1,50-4,11; p=0,0003), e o 
risco para o alelo A de rs2236225 foi de 1,4 vezes 
maior (OR: 1,39; 95% IC: 1,12-1,71; p=0,003). Em 
conclusão, os resultados do presente estudo 
demonstram a associação destes polimorfismos em 
genes relacionados ao metabolismo do ácido fólico com 
a suscetibilidade ao desenvolvimento de FL/PNS na 
população brasileira. 
Ácido fólico - Polimosfismo - Fissura lábio-palatina 
 
 
B0365 
ANÁLISE DA PRODUÇÃO CLÍNICA E DOS ÍNDICES 
DE PREVENÇÃO DE UM CENTRO DE PREVENÇÃO 
EM ODONTOLOGIA: PARTE I – PROGRAMA PARA 
CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES 
Ana Carolina Torres Lucchette (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Rosana de Fatima 
Possobon (Orientadora), Faculdade de Odontologia - 
FOP, UNICAMP 
 
Este estudo teve como objetivo quantificar, entre os 
participantes do Programa de Atenção Precoce à 
Saúde, oferecido pelo Cepae-FOP-Unicamp, a 
frequência de participação (permanência ou desistência 
do Programa), com o intuito de avaliar o grau de 
eficiência do serviço prestado e sugerir alterações ao 
Programa. Foram coletados os dados referentes à 
população atendida durante o ano de 2010. Esses 
dados foram levantados através das listas de inscrição 
e presença dos participantes e inseridos em planilha no 
programa Excel. Das 375 mães inscritas no Programa, 
257 (68,5%) participaram da primeira etapa do 
Programa (POG), ou seja, 118 desistiram antes de 
iniciar. Das 257 mães que iniciaram o Programa, 155 
participaram da 2ª (GIAME), da 3ª (ATC) e iniciaram na 
4ª (Regular) etapa do Programa. Desta forma, 39,7% 
(102) das mães que iniciaram, desistiram em uma das 3 
primeiras etapas do Programa, sendo que a maior 
prevalência de desistência ocorreu entre a 2ª e a 3ª 
etapa, quando houve uma perda de 21 crianças. 
Portanto, é necessária a investigação sobre os motivos 
que levam à desistências e o planejamento de 
intervenções a fim de aumentar a taxa de permanência 
das mães no Programa. 
Programa preventivo - Adesão - Prevenção precoce 
 
 
B0366 
IMPACTO DO EDENTULISMO E DO USO DE 
PRÓTESE TOTAL  NA VIDA SOCIAL DE ADULTOS 
Isadora Prata Soldi Konkowski (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Rosana de Fatima 
Possobon (Orientadora), Faculdade de Odontologia - 
FOP, UNICAMP 

 
O impacto dos problemas da saúde dental na vida 
diária, como a perda total dos dentes, é bastante 
conhecido. Apesar do conhecimento relacionado à 
perda de função e alteração do sistema 
estomatognático, pouco interesse tem sido 
demonstrado pelas reações psicológicas e pelos efeitos 
emocionais causados pela perda dentária total. Este 
estudo tem por investigou os efeitos emocionais mais 
recorrentes relacionados à perda dos dentes e ao uso 
de próteses totais. A amostra foi composta por 117 
pessoas edêntulas (68,4% do sexo feminino, 
predominantemente na faixa etária entre 61 e 69 anos - 
35%) que estavam sob tratamento protético na Clínica 
de Graduação da FOP-Unicamp. Os dados foram 
coletados por meio de entrevista. A maioria dos 
participantes perdeu os dentes antes de completar 40 
anos de idade (62,4%), por cárie e doença periodontal 
(56,4%). A maioria dos pacientes sentiu tristeza ao 
perder os dentes e relatou que uma explicação do 
dentista sobre o motivo da perda e sobre a 
possibilidade de reabilitação teria sido importante para 
ajudar no enfrentamento do tratamento. Os dados 
mostram a necessidade da atuação preventiva do 
profissional para evitar perdas dentais e o seu cuidado 
em relação ao aspecto emocional do paciente. 
Edentulismo - Prótese total - Qualidade de vida 
 
 
B0367 
TRATAMENTOS DA SUPERFÍCIE DA RESINA 
COMPOSTA INDIRETA: EFEITO NA RESISTÊNCIA 
DA UNIÃO E ANÁLISE POR MICROSCOPIA 
CONFOCAL DE VARREDURA A LASER 
Mauricio Bottene Guarda (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Simonides Consani (Orientador), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
Objetivo: Avaliar o tratamento da superfície do 
compósito indireto na resistência da união à 
microtração e a infiltração do cimento resinoso por 
microscopia confocal. Materiais e Método: Foram 
feitos 50 blocos de compósito indireto Sinfony (3M 
ESPE), para os tratamentos: A – abrasão com ponta 
diamantada; B – abrasão com ponta diamantada, 
aplicação de bond e silano; C– condicionamento com 
ácido hidrofluorídrico a 10%; D– condicionamento com 
ácido hidrofluorídrico a 10%, aplicação de bond e 
silano; E– sem tratamento (controle). Os blocos de 
resina (n=10) foram cimentados com Relyx ARC (3M 
ESPE) em dentina de dentes bovinos condicionada 
com ácido fosfórico a 37% e aplicação do adesivo 
Scothbond Multi-Purpose (3M ESPE). As amostras 
foram submetidas ao ensaio de resistência de união à 
microtração. Amostras (n=3) foram analisadas em 
microscopia confocal de varredura a laser para verificar 
a penetração do cimento no compósito. Os dados foram 
analisados com ANOVA e Tukey (5%). Resultados: D 
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apresentou maior resistência de união; A, B e C os 
menores e E foi intermediário. A microscopia confocal 
mostrou diferenças na interação entre cimento e resina. 
No D houve maior penetração do cimento na resina. 
Conclusão: O melhor tratamento de superfície para 
compósito indireto seria a combinação ácido 
hidrofluorídrico, bond e silano. 
Tratamento de superfície - Resina composta - Resistência de união 
 
 
B0368 
COMPARAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO SUPERIOR 
NAS MÁS OCLUSÕES CLASSE I, II E II, AVALIADOS 
POR MEIO DE TELERRADIOGRAFIA EM NORMA 
LATERAL E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 
DE FEIXE CÔNICO 
Karina Lopes Mazzetto (Bolsista PIBIC/CNPq), Glaucia 
Maria Bovi Ambrosano, Laura Ricardina Ramírez Sotelo 
(Co-orientadora) e Profa. Dra. Solange Maria de 
Almeida (Orientadora), Faculdade de Odontologia - 
FOP, UNICAMP 
 
A avaliação do espaço aéreo e suas interações com o 
desenvolvimento craniofacial tem sido objeto de 
interesse de saúde. O objetivo neste estudo foi 
comparar as medidas do espaço aéreo superior em 
indivíduos com más oclusões classe I, II e III, a partir da 
telerradiografia em norma lateral (TNL), telerradiografia 
virtual (TV) e corte axial da tomografia computadorizada 
de feixe cônico (TCFC), bem como correlacionar estes 
achados com a medida da área adquirida com este 
ultimo método de imagem. Avaliaram-se as imagens de 
TNL, TV e TCFC de 96 indivíduos de ambos os 
gêneros, sendo, 36, 32 e 28 das classes I, II e III, 
respetivamente. Três avaliadores independentemente 
realizaram as medições lineares da dimensão 
anteroposterior da naso e bucofaringe. A avaliação nas 
telerradiografias foi realizada no módulo Nemoceph 2D 
do software Nemotec e nos cortes axiais (medida linear 
e área) no software On-Demand. Isto foi feito em duas 
repetições em intervalo de 30 dias entre elas, 
reavaliando 25% da amostra. Para a reprodutibilidade 
intra e interavaliador foi utilizado o coeficiente de 
correlação intra-classe. A correlação para as 
telerradiografias foi entre satisfatória e excelente, as 
outras modalidades encontram-se ainda na análise 
estatística. Para a correlação entre as medidas lineares 
com a área vem sendo utilizado o coeficiente de 
correlação de Person.  
Espaço aéreo - Radiografia - Tomografia 
 
 
B0369 

AVALIAÇÃO DA PNEUMATIZAÇÃO DA EMINÊNCIA 
ARTICULAR POR MEIO DE IMAGENS 
PANORÂMICAS E TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO 
Vitor Vieira Bomtorim (Bolsista PIBIC/CNPq), Gabriella 
L. R. Barbosa, Daniela B. S. Ladeira e Profa. Dra. 
Solange Maria de Almeida (Orientadora), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
A eminência articular pneumatizada (EAP) são células 
acessórias de ar que ocorrem na base do arco 
zigomático e na eminência articular do osso temporal. 
Suas características são clinicamente assintomáticas e 
radiograficamente apresentam-se como defeitos 
radiolúcidos no processo zigomático do osso temporal 
com aparência similar às células da mastóide. Pode se 
apresentar uni ou bilateralmente e o diagnóstico 
diferencial inclui cisto ósseo aneurismático e 
hemangioma. O diagnóstico de EAP é importante por 
se tratar de um defeito que facilita a disseminação de 
processos patológicos junto à articulação e é um fator 
complicador em casos de cirurgias na região de 
eminência articular. Foi realizado um levantamento 
epidemiológico em radiografias panorâmicas para 
determinar a presença ou não desta alteração, com 
posterior confirmação do diagnóstico por meio de 
imagens de tomografias computadorizadas de feixe 
cônico (TCFC) dos mesmos indivíduos, sendo a TCFC 
o padrão ouro. As análise foram feitas por 3 avaliadores 
quanto à presença ou ausência da pneumatização da 
eminência e cavidade articular, e quando presentes, 
classificadas como uni ou multiloculares, e como uni ou 
bilaterais. Obtiveram-se valores referentes à área sob a 
curva ROC variando de Az= 0,67 a Az= 0,55 (Az= área 
sob a curva ROC). Dessa forma, conclui-se que a 
radiografia panorâmica tem precisão média a baixa 
para diagnóstico da pneumatização da eminência e 
cavidade articular, em relação à TCFC. 
Pneumatização  - Radiografia panorâmica - TC feixe cônico 
 
 
B0370 
PREVALÊNCIA DE SINAIS E SINTOMAS DE 
DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES EM 
PACIENTES PORTADORES DE DESORDENS 
CRÂNIO CERVICAIS 
Gustavo Forjaz Corradini (Bolsista PIBIC/CNPq), Ana 
Ligia Piza Micelli, Frederico Andrade e Silva e Prof. Dr. 
Wilkens Aurelio Buarque e Silva (Orientador), 
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
O objetivo do estudo foi verificar a prevalência de sinais 
e sintomas de Desordens Temporomandibulares (DTM) 
em pacientes portadores de Desordens Crânio 
Cervicais (DCC) além de correlacionar os principais 
sinais e sintomas das desordens estudadas. Foram 
selecionados aleatoriamente 200 prontuários clínicos a 
partir do arquivo de pacientes do CETASE referente à 
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pacientes tratados pelo serviço nas clínicas do Curso 
de Pós-Graduação em Clínica Odontológica e 
Especialização em Prótese Dental. Os modelos para o 
diagnóstico das patologias estudadas foram 
determinados quando da presença de ao menos 30% 
de respostas positivas para os exames físicos e 
anamnésicos. Os resultados parciais obtidos, 
relacionados à prevalência de DCC em pacientes 
portadores de DTM, demonstram uma relação de 69%; 
já os principais sinais e sintomas estudados puderam 
determinar uma prevalência de: ruído articular (82%), 
limitação de abertura (35%), dor nas ATMs (82%), salto 
condilar (47%), dimensão vertical de oclusão (DVO) 
reduzida (43%), DVO aumentada (8%), músculo 
Temporal (69% dor espontânea/ 73% dor a palpação), 
músculo Masseter (69% dor espontânea/ 84% dor a 
palpação) e músculo Trapézio (76% dor a palpação). A 
grande prevalência da associação entre a DCC e a 
DTM, Sugere a investigação por novos modelos de 
exames físicos que possam determinar sinais e 
sintomas clínicos da DCC, de modo a auxiliar o 
cirurgião-dentista na investigação desta patologia. 
Síndrome da disfunção da ATM - Cervicalgia - Prevalência 
 

Instituto de Biologia 

 
B0371 
AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA E DAS 
PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS DO EXTRATO 
HIDROALCOÓLICO DE CARYOCAR BRASILIENSIS 
(PEQUI) EM MODELOS DE INFLAMAÇÃO E DOR 
Tomás José Momoli Giacopini (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Anderson L. Ferreira, Felipe M. Faria, Ana C. A. de 
Almeida, Eduardo R. Socca, Luis P. Manzo, Ricardo J. 
Dunder (Co-orientador) e Profa. Dra. Alba Regina 
Monteiro Souza Brito (Orientadora), Instituto de Biologia 
- IB, UNICAMP 
 
No presente trabalho foi realizado um estudo 
fitoquímico do Extrato Hidroalcoólico de Caryocar 
brasiliensis (EHC) a fim de se identificar os metabólitos 
secundários com possível ação antioxidante e anti-
inflamatória. Foram realizados os ensaios DPPH (2,2-
diphenyl-1-picrylhydrazyl) e ORAC-FL para estudar a 
atividade antioxidante e o modelo in vivo de edema de 
orelha induzido por ácido aracdônico. O ensaio DPPH 
avalia a capacidade das amostras em reduzir ou não o 
radical DPPH. O EHC apresentou a capacidade de 
redução de 65% (50 ppm)  do DPPH em relação ao 
controle negativo diluente. Para o ensaio ORAC-FL, foi 
avaliada a capacidade antioxidante dos extratos, 
mensurando-se o ensaio com fluoresceína como sonda 
fluorescente e AAPH como fonte de radical livre. A 
curva de decaimento dos extratos se mostrou inferior á 
curva de decaimento padrão (Trolox). O edema de 
orelha induzido por ácido aracdônico promove a 

permeabilidade vascular seguida de edema por se 
tratar de um agente irritante presente na cascata de 
inflamação. A dose de 500 mg/kg se mostrou eficaz 
com 58% de inibição em comparação ao grupo salina 
(controle negativo). Analisando os resultados obtidos, 
observa-se que o extrato possuí atividades anti-
inflamatória e antioxidante. Novos estudos serão 
realizados para confirmar essas atividades. 
Caryocar brasiliensis  - Inflamação - Dor 
 
 
B0372 
PARTICIPAÇÃO DA INDOLEAMINA 2,3-
DIOXYGENASE (IDO) NA REGULAÇÃO DA 
ENCEFALOMIELITE AUTO-IMUNE EXPERIMENTAL  
Gabriela Salim Spagnol (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Rosemeire F. O. de Paula , Fernando Pradella, Mariana 
P. A. Santos, Adriel Moraes,  Ana Leda F. Longhini, 
Leonilda M. B. Santos e Prof. Dr. Alessandro dos 
Santos Farias (Orientador), Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 
 
A partir de estudos prévios sobre os efeitos benéficos 
do tratamento com vitamina D no modelo experimental 
da esclerose múltipla, a encefalomielite experimental 
autoimune, este estudo objetivou investigar o efeito da 
vitamina D na atividade tolerogênica da célula 
dendrítica e o papel da enzima indoleamine 2,3-
dioxygenase (IDO). A doença foi induzida e avaliada 
diariamente em ratos com idade de 6 a 8 semanas, 
pela injeção de 15μg/animal pMBP73-86 em CFA. As 
células dendríticas derivadas da medula óssea foram 
cultivadas em RPMI com 5% de CSF, 10ηg/mL G-CSF 
e 400 ηg/mL Vit.D. A fenotipagem foi realizada por 
citometria de fluxo e a expressão de citocinas por PCR 
em tempo real. Os resultados demonstraram: uma 
maior severidade da doença no grupo tratado com a 
vitamina D e o inibidor da IDO, uma menor expressão 
de IFNγ no grupo controle comparado ao tratado com 
L-M-Triptofano e uma maior expressão da IDO no 
grupo tratado com a forma ativa da vitamina D3. Ao 
cultivar as células dendríticas com o inibidor da IDO, 
estas perderam seu perfil tolerogênico (menor 
expressão de IL-10). Tais resultados sugerem que a 
IDO tem uma participação importante no equilíbrio da 
evolução clínica da doença.  
Autoimunidade - IDO - Regulação imunológica 
 
 
B0373 
ANALISE DA EXPRESSÃO E AÇÃO DE 
MOLÉCULAS CITOTÓXICAS  NOS LINFÓCITOS T 
CD4+ DURANTE A EVOLUÇÃO DA  
ENCEFALOMIELITE AUTOIMUNE EXPERIMENTAL  
Guilherme Antonio Dutra Morais (Bolsista 
SAE/UNICAMP), Leonilda Maria Barbosa dos Santos e 
Prof. Dr. Alessandro dos Santos Farias (Orientador), 
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
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A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença inflamatória 
crônica resultante de uma resposta auto-imune aos 
antígenos da mielina. Muito do conhecimento da 
resposta inflamatória na EM foi descrita com ajuda do 
modelo experimental, a Encefalomielite Experimental 
Autoimune (EAE). Os linfócitos TCD4 encefalitogênicos, 
com destaque para as subpopulações Th1 e Th17, são 
capazes de induzir a doença em animais saudáveis. 
Entretanto pouco se conhece do papel citotóxico direto 
dessas subpopulações, o qual poderia explicar o início 
da patologia. Para avaliar o papel citotóxico dessas 
células, a doença foi induzida nos animais por 
imunização com peptídeo de MOG. Foram analisadas 
as expressões de Perforina, Granzima B, Granzima C, 
IL-17 e IFNγ no Sistema Nervoso Central (SNC) e 
linfonodos do animal por meio de PCR real time. 
Nossos achados indicam que os linfócitos Th1 e/ou 
Th17 apresentam sim um perfil citotóxico que, pelo 
menos em parte, parece ser fundamental para a 
evolução da EAE. 
Autoimunidade - Células encefalitogênicas - Moléculas citotóxicas 
 
 
B0374 
ANÁLISE PERIFÉRICA APÓS RECONEXÃO DE 
RAÍZES AVULSIONADAS 
Mateus Vidigal de Castro (Bolsista FAPESP), Roberta 
Barbizan Petinari e Prof. Dr. Alexandre Leite Rodrigues 
de Oliveira (Orientador), Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 
 
A avulsão de raízes ventrais (ARV) resulta na 
transecção de axônios na interface do sistema nervoso 
central (SNC) e periférico (SNP), gerando degeneração 
de neurônios motores lesados. Pouco se sabe sobre a 
resposta regenerativa axonal após esse tipo de lesão, 
subsequentemente ao reimplante das raízes 
avulsionadas. No presente estudo, um selante de 
fibrina, produzido a partir do veneno de cascavel, foi 
utilizado para reconectar as raízes nervosas. Células 
tronco mononucleares (CTMMO) foram associadas ao 
selante no intuito de incrementar a recuperação 
funcional. Ratos Lewis fêmeas foram divididos nos 
seguintes grupos experimentais: G1- Avulsão de raízes 
motoras; G2- Avulsão e reimplante das raízes na 
superfície medular. G3- Avulsão com reimplante e 
CTMMO homogeneizadas ao selante e G4- Avulsão 
com reimplante e CTMMO injetadas na medula. A 
avaliação da marcha foi realizada semanalmente para 
avaliar a eficácia dos tratamentos. Os resultados 
aferidos pela avaliação das razões do índice funcional 
do nervo fibular (G1 = -264,48; G2 = -184,92; G3 = -
210,24; G4 = -224,60; P<0,001) bem como da 
intensidade da pressão exercida pelas pegadas (G1 = 
0,021; G2 = 0,503; G3 = 0,502; G4 = 0,407; P<0,001) 
indicaram que o reimplante associado às CTMMO 

promoveu melhora na recuperação motora até 12 
semanas pós-cirúrgicas. 
Avulsão - Reimplante - Mononucleares 
 
 
B0375 
LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE NA SERRA DO 
JAPI, SÃO PAULO: SÍNDROMES DE DISPERSÃO, 
FRUTIFICAÇÃO, FLORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRÁFICA 
Jaqueline Aparecida Palmeira (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Edson Dias da Silva (Co-orientador) e Profa. Dra. Ana 
Maria Goulart de Azevedo Tozzi (Orientadora), Instituto 
de Biologia - IB, UNICAMP 
 
A Serra do Japi representa uma das últimas grandes 
áreas de Floresta Atlântica contínua do estado de São 
Paulo e é possuidora de uma flora e fauna ricas e 
exuberantes. Uma vez que é um ambiente ameaçado, 
se faz necessário um inventário para conhecimento de 
todas suas espécies para conservação da região. 
Assim o presente projeto visou levantar espécies da 
família Leguminosae, mais especificamente da 
subfamília Mimosoideae, através de coletas 
assistemáticas bimestrais para conhecimento de suas 
síndromes de dispersão, floração e frutificação, além do 
conhecimento sobre suas respectivas distribuições 
geográficas. Resultados preliminares baseados em 
buscas realizadas na literatura especializada, banco de 
dados e herbários, que também auxiliaram na 
identificação das espécies, mostram a reunião dos 
indivíduos coletados aproximadamente 40 espécies, 
sendo  44,2% dos espécimes apresentando autocoria e 
55,8% zoocoria e, predominância de  floração no verão 
e frutificação, no outono. Quanto à distribuição 
geográfica, 30% estão presentes somente no Brasil, o 
que reafirma a necessidade de conhecimento sobre tais 
espécies para a sua conservação e consequentemente 
do seu bioma, um dos mais devastados do país. 
Mimosoideae - Floresta estacional - Conservação 
 
 
B0376 
LEGUMINOSAE-PAPILIONIDEAE (ARBUSTIVAS) NA 
SERRA DO JAPI, SÃO PAULO: SÍNDROMES DE 
DISPERSÃO, FRUTIFICAÇÃO, FLORAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 
Mariana Chinaglia (Bolsista PIBIC/CNPq), Mariana 
Chinaglia, Edson Dias da Silva, Ana Maria Goulart de 
Azevedo Tozzi e Profa. Dra. Ana Maria Goulart de 
Azevedo Tozzi (Orientadora), Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 
 
A família Leguminosae apresenta grande distribuição 
nas Florestas Tropicais Estacionais, sendo a Serra do 
Japi no interior de São Paulo uma das últimas áreas 
representantes deste tipo vegetacional. Com este 
trabalho, objetiva-se contribuir para o conhecimento da 
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subfamília Papilionoiedeae fornecendo dados sobre 
síndrome de disperssão, períodos de floração, 
frutificação e distribuição geográfica das espécies 
arbustivas da Serra do Japi. Para tanto, foram 
realizadas coletas bimestrais de espécies em estado 
reprodutivo, exame de material depositado no herbário 
UEC e consulta a site de distribuição geográfica. 
Registrou-se 34 espécies e oito gêneros, sendo 
Crotalaria (11 spp.) e Desmodium (seis spp.), os mais 
representativos. Das espécies encontradas, 11% são 
endêmicas do Brasil, sendo 66% encontradas em todas 
as regiões do país. Não foi registrada a presença de 
espécies restritas a Floresta Atlântica. Maiores taxas de 
floração e frutificação foram observadas nas transições 
primavera-verão e verão-outono e quanto aos tipos de 
dispersão, 56% apresenta zoocoria e 44% autocoria. 
Apesar destes resultados serem ainda preliminares, 
espera-se ao final do projeto obter a lista completa das 
espécies de Papilionoiedeae arbustivas da Serra do 
Japi, contribuindo para o conhecimento da diversidade 
e preservação desta área. 
Leguminosae - Papilionoideae - Taxonomia 
 
 
B0377 
LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE NA SERRA 
DO JAPI, SÃO PAULO: FLORAÇÃO, 
FRUTIFICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E 
SÍNDROME DE DISPERSÃO 
Nicoll Andrea Gonzalez Escobar (Bolsista IC CNPq), 
Edson Dias da Silva e Profa. Dra. Ana Maria Goulart de 
Azevedo Tozzi (Orientadora), Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 
 
Leguminosae é a segunda maior família de 
eudicotiledôneas em número de espécies e uma das 
mais representativas em formações florestais do Brasil. 
A Serra do Japi é uma das últimas áreas de floresta 
contínua do estado de São Paulo e está situada em 
uma região que sofreu uma pesada interferência 
antrópica. Com o objetivo de suprir lacunas 
relacionadas ao conhecimento da diversidade de 
Leguminosae em Florestas Estacionais, este estudo 
visa reunir informações a respeito das síndromes de 
dispersão, frutificação, floração e distribuição 
geográfica de Caesalpinioideae. Foram analisados 
espécimes provenientes de coletas bimestrais, material 
depositado no herbário UEC e consultas a sites de 
distribuição geográfica. Foram encontradas 16 espécies 
e oito gêneros distribuídos em quatro tribos. O gênero 
com maior diversidade foi Senna (6 spp.). A síndrome 
de dispersão mais difundida foi a autocoria (10 spp.), 
seguida de zoocoria (3 spp.) e anemocoria (2 spp). O 
mês de maior floração e frutificação foi março. A 
maioria das espécies encontradas apresenta ampla 
distribuição no Brasil, com exceção de Tachigali 
denudata e Bauhinia longifolia endêmicas, 
respectivamente, da Floresta Atlântica e do Brasil. Os 

resultados devem ampliar o conhecimento sobre 
leguminosas neotropicais e contribuir para futuras 
medidas preservacionistas. 
Floresta estacional - Flora - Fenologia 
 
 
B0378 
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIEDEAE (TREPADEIRAS 
E ARBÓREAS) NA SERRA DO JAPI, SÃO PAULO: 
SÍNDROMES DE DISPERSÃO, FRUTIFICAÇÃO, 
FLORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 
Thamara Rodrigues dos Reis (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Jacira Ribeiro Lima, Edson Dias da Silva (Co-
orientador) e Profa. Dra. Ana Maria Goulart de Azevedo 
Tozzi (Orientadora), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Floresta mesófila semidecídua, como a que ocorre na 
Serra do Japi, possui alta diversidade florística, sendo a 
família Leguminosae umas das mais bem 
representadas dentro desse tipo de formação 
vegetacional. O presente estudo tem como finalidade, 
conhecer os períodos de floração e frutificação, 
síndromes de dispersão e distribuição geográfica das 
espécies trepadeiras e arbóreas de Papilionoideae. Os 
resultados foram obtidos através de análise do material 
depositado no herbário UEC e coletado na área de 
estudo, bem como através de consulta a sítios de 
distribuição geográfica. Foram encontradas 36 
espécies, 19 gêneros e quatro tribos de Papilionoideae, 
sendo o gênero Machaerium o mais representativo 
(sete spp). Todas as espécies encontradas na área são 
nativas, sendo seis endêmicas do Brasil, 14 
neotropicais e sete pantropicais. No Brasil, todas as 
espécies ocorrem em Mata Atlântica, sendo quatro 
exclusivas desse domínio fitogeográfico. O mês mais 
expressivo no encontro de espécies com flores foi 
março e com frutos maio. A síndrome de dispersão 
mais frequente dentro do grupo é a autocoria (52,78%), 
seguida por anemocoria (38,89%) e zoocoria (8,33%). 
Os resultados, embora preliminares, mostram a 
importância do estudo na contribuição para o melhor 
conhecimento da diversidade na Serra do Japi. 
Papilionoideae - Floresta mesófila semidecídua - Diversidade 
 
 
B0379 
EFEITOS DO TRATAMENTO COM O ANTAGONISTA 
DO RECEPTOR AT1, LOSARTAN, SOBRE O 
REMODELAMENTO VASCULAR INDUZIDO PELA 
HIPERATIVAÇÃO DOS RECEPTORES ?-
ADRENÉRGICOS 
Stefano Piatto Clerici (Bolsista PIBIC/CNPq), Jamaira 
Aparecida Victório, Junia Carolina Santos-Silva e Profa. 
Dra. Ana Paula Couto Davel (Orientadora), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
Introdução: Sabe-se que a hiperativação dos 
receptores -adrenérgicos (-AR) com o agonista 
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isoproterenol (ISO) causa disfunção vascular. Porém 
não é descrito se há alterações na estrutura de artérias. 
Assim, o objetivo deste estudo é avaliar o efeito do 
ISO sobre a estrutura da aorta de ratos e verificar o 
papel da angiotensina II via receptor AT1 neste efeito, 
utilizando-se seu antagonista losartan (LOS). Métodos: 
Ratos Wistar foram tratados por 7 dias com veículo 
(CT) ou ISO (0,3 mg/Kg/dia) e co-tratados com LOS (40 
mg/Kg/dia). Ao fim foram anestesiados e a artéria 
carótida canulada para medida da pressão arterial 
média (PAM). O coração foi isolado e pesado. A aorta 
foi perfundida com formol 4% e cortes transversais (5 
m) foram corados com H.E., onde se analisou: área de 
secção transversa (AST), espessura da parede (EP), 
áreas interna e externa (Ai e Ae) e os diâmetros interno 
e externo (Di e De) e a tensão circunferencial da parede 
da aorta (TC= PAMxDi/2). Resultados: ISO não alterou 
a PAM, porém LOS a reduziu em ambos os grupos. 
ISO aumentou a massa cardíaca em comparação ao 
CT, efeito parcialmente revertido pelo LOS. Houve 
aumento de Ai, Ae, Di e De em aorta de ISO em 
relação ao CT e o tratamento com LOS não modificou 
este padrão de resposta. A TC da aorta do grupo ISO 
foi aumentada e normalizada pelo co-tratamento com 
LOS. AST e EP não diferiram entre os grupos. 
Conclusão: Os dados sugerem que a hiperativação -
AR causa um remodelamento eutrófico para fora da 
aorta, associado com uma maior TC. O LOS não 
modificou as alterações morfológicas induzidas pelo 
ISO na aorta, mas preveniu parcialmente o 
remodelamento cardíaco e reduziu TC. 
Remodelamento - Aorta - Isoproterenol 
 
 
B0380 
DIVERSIDADE E COMPOSIÇÃO DE BORBOLETAS 
FRUGÍVORAS EM UMA ÁREA DE FLORESTA 
ESTACIONAL SEMIDECIDUAL NO ESTADO DE SÃO 
PAULO 
Junia Yasmin Oliveira Carreira (Bolsista IC CNPq), 
Jessie Pereira dos Santos, Cristiano Agra Iserhard e 
Prof. Dr. André Victor Lucci Freitas (Orientador), 
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
As florestas tropicais possuem uma estruturação 
vertical característica que afeta a distribuição dos 
organismos ao longo deste plano. As borboletas 
frugívoras são atraídas por armadilhas com iscas e têm 
revelado padrões consistentes de estratificação vertical. 
Este estudo avalia a diversidade e composição de 
espécies destes insetos no dossel e subosque em uma 
área de Mata Atlântica em São Paulo. Conjuntos de dez 
armadilhas foram distribuídos em seis transecções, 
alternadamente em subosque e dossel. Os dados foram 
analisados através de rarefação baseada em 
indivíduos, distribuição de abundância de espécies e 
ordenação (NMDS) baseado na similaridade de 
Morisita, tendo sua significância testada por um 

ANOSIM. Após sete ocasiões amostrais, 1347 
indivíduos de 65 espécies foram registrados nos dois 
estratos. O dossel apresentou maior riqueza (S) e 
abundância (N) (S=54; N=866) que o subosque (S=36; 
N=481). Houve segregação significativa na composição 
de espécies, possuindo o dossel e o subosque 
comunidades distintas de borboletas. Tais resultados 
evidenciam que a estratificação vertical influencia na 
distribuição e estruturação das comunidades de 
borboletas frugívoras nesta região de Mata Atlântica no 
sudeste do Brasil. 
Mata Atlântica - Estratificação - Riqueza de espécies 
 
 
B0381 
BIOLOGIA E MORFOLOGIA DOS ESTÁGIOS 
IMATUROS DE HERMEUPTYCHIA ATALANTA 
(LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE) 
Leandro Giacobelli Cosmo (Bolsista IC CNPq), Eduardo 
de Proença Barbosa (Co-orientador) e Prof. Dr. André 
Victor Lucci Freitas (Orientador), Instituto de Biologia - 
IB, UNICAMP 
 
As borboletas da subfamília Satyrinae (Lepidoptera: 
Nymphalidae) são ao mesmo tempo muito comuns e 
pouco conhecidas. O gênero Hermeuptychia Forster 
possui espécies pouco estudadas e de difícil 
identificação. Baseando-se nessas informações, o 
objetivo do presente trabalho é a descrição da 
morfologia e da biologia dos estágios imaturos da 
espécie Hermeuptychia atalanta, visando uma melhor 
compreensão de sua história natural, além de fornecer 
dados para futuros estudos filogenéticos do gênero e 
da subfamília. Os ovos foram obtidos de fêmeas férteis 
por dois métodos, por extração forçada espremendo-se 
o abdômen ou com estas confinadas em sacos 
plásticos contendo folhas da planta hospedeira e 
mantidos sob uma fonte de calor. Os imaturos foram 
criados em condições controladas de temperatura e luz. 
Serão realizadas análises da morfologia geral e ultra-
estrutural, além do registro do tempo de duração dos 
instares e observações do comportamento larval. Até o 
presente momento foram coletadas seis fêmeas, das 
quais foram extraídos 47 ovos, sendo dois fertilizados. 
Dados como tamanho dos ovos, da cápsula cefálica e 
do tamanho da larva já estão sendo obtidos. Serão 
efetuados ainda estudos morfológicos com microscopia 
eletrônica dos ovos e larvas de primeiro instar, incluindo 
a descrição da quetotaxia larval. 
Imaturos - Hermeutpychia - Satyrinae 
 
 
B0382 
IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DE DÍPTEROS 
MUSCÓIDES (INSECTA) CRIADOS EM CARCAÇAS 
DE CABRA (CAPRA AEGAGRUS HIRCUS L.), 
PREVIAMENTE TRATADAS COM IVERMECTINA, E 
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SUBMETIDAS À  DECOMPOSIÇÃO SOB 
CONDIÇÕES NATURAIS 
André Gardelino Savino (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP), Daniel L. Brancoli, Patrícia J. Thyssen e 
Prof. Dr. Arício Xavier Linhares (Orientador), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
O conhecimento da biologia, ecologia e distribuição 
geográfica de diversas espécies de insetos necrófagos 
é primordial para a estimativa do intervalo pós-morte 
(IPM), quando se trata de usar os insetos para este fim, 
diversos fatores podem interferir em suas taxas de 
desenvolvimento, tais como temperatura, umidade, 
presença de drogas nos tecidos cadavéricos, entre 
outros. Este estudo teve como objetivo identificar a 
fauna de insetos necrófagos associada a carcaças de 
cabras (Capra aegagrus hircus L.), tratadas 
previamente com ivermectina e expostas em ambiente 
natural de fevereiro a abril de 2012, nas proximidades 
do Centro de Monitoramento Animal da Unicamp. 
Carcaças sem tratamento também foram expostas 
simultaneamente como controle. Para a coleta dos 
imaturos que se criaram no recurso foram colocadas 
sob as carcaças bandejas de metal contendo serragem. 
Larvas de último estádio que abandonaram o recurso 
espontaneamente para empuparem foram coletadas 
diariamente e levadas até o laboratório para 
completarem seu desenvolvimento. Ao todo foram 
coletados 25.545 espécimes de 12 espécies diferentes, 
pertencentes às famílias Fanniidae (n=5), Calliphoridae 
(n=3), Muscidae (n=3) e Sarcophagidae (n=1). 
Chrysomya albiceps (Calliphoridae) foi a espécie mais 
abundante (n=14.186), representando 56% do total.  
Atração diptera - Ivermectina - Identificação diptera 
 
 
B0383 
EXPRESSÃO DO ANTÍGENO SD(A)-(NEUAC945;2-
3[GALNAC;1-4]GAL;1-4GLCNAC-) EM CÉLULAS 
NATURAL KILLER UTERINAS DE CAMUNDONGOS 
Thaís Hudari Abib (Bolsista PIBIC/CNPq), Karl Klish, 
Patrícia D. A. Lima e Prof. Dr. Aureo Tatsumi Yamada 
(Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Os linfócitos NK-uterinos (uNK) são considerados 
subpopulações específicas do útero gestante em 
humanos e camundongos, porém não há ainda um 
marcador específico para distingui-los das demais 
células NK. O presente trabalho avaliou a co-expressão 
do antígeno Sd(a)-(NeuAcα2-3[GalNAcβ1-4]Galβ1-
4GlcNAc-) nos glicoconjugados contendo GalNAc 
terminal reativo à lectina Dolichos biflorus (DBA), 
presentes nas células uNK murinas e a sua 
especificidade. Reações imunocitoquímicas com o 
anticorpo anti-Sd(a) comparadas com o padrão de 
reações citoquímicas da lectina DBA, foram analisadas 
nos sítios de desenvolvimento embrionário/fetal de 
camundongos ao longo da gestação e em órgãos 

linfóides. O anti-Sd(a) apresentou reação positiva na 
superfície das células uNK semelhante à da lectina 
DBA e não apresentou reação cruzada em outros 
órgãos linfóides. O Western-blot, identificou apenas 
duas bandas (140/190kDa) anti-Sd(a)+ co-reativas 
dentre dezenas de bandas lectina DBA positivas. O 
número restrito de bandas anti-Sd(a) reativas em 
relação à lectina DBA e sua localização predominante 
na superfície celular apontam este antígeno como 
potencial marcador específico para as células uNK de 
camundongos. Análises proteômicas da glicoproteína 
DBA+/Sd(a)+ isolada das células uNK estão em 
andamento. 
uNK - Antígeno Sd(a) - Glicoconjugado 
 
 
B0384 
PROLIFERAÇÃO DA CÉLULA BETA PANCREÁTICA 
EM MODELO ANIMAL DE RESISTÊNCIA 
PERIFÉRICA À INSULINA: ESTUDO DA VIA DE 
SINALIZAÇÃO WNT/BETA-CATENINA 
Mariane Rodrigues dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP), Daniela A. Maschio, Ricardo Beltrame de 
Oliveira, Carolina P. F. Carvalho e Profa. Dra. Carla 
Beatriz Collares Buzato (Orientadora), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
Há um grande interesse na determinação das vias 
envolvidas na proliferação da célula beta pancreática e 
a aplicação deste conhecimento em terapia 
molecular/celular da diabetes. Os objetivos deste 
trabalho foram: 1) verificar se alterações metabólicas 
induzidas pela exposição à dieta hiperlipídica (dHL) por 
apenas 60 dias são acompanhadas por alterações 
morfométricas compensatórias do pâncreas endócrino 
de camundongos C57BL/6 e 2) investigar  o possível 
envolvimento da via de sinalização Wnt/beta-catenina 
no processo de hiperplasia da massa de célula beta 
nestes animais. Camundongos submetidos à dHP 
tornaram-se obesos, hiperglicêmicos e resistentes à 
insulina, mostrando também um comprometimento da 
resposta secretora de insulina in vitro. A análise 
morfométrica do pâncreas endócrino revelou um 
aumento da massa de células beta, indicativo de 
hiperplasia nos animais tratados. Imunoistoquímica em 
cortes de pâncreas confirmou a presença de beta-
catenina ativada na região de contato intercelular, no 
citoplasma e núcleo de células beta. Por Western Blot, 
observou-se um aumento no conteúdo protéico de beta-
catenina ativada (40%), ciclina D (14%) e GSK-3beta 
(65%) em homogeneizados de ilhotas pancreáticas dos 
animais tratados em relação aos controles. Esses 
dados sugerem possível ativação da via Wnt/beta-
catenina no pâncreas endócrino nos camundongos 
tratados com dHL. 
Wnt/beta-catenina - Célula beta pancreática - Proliferação celular 
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B0385 
EFEITO DO AUMENTO DE DOPAMINA NO NÚCLEO 
ACCUMBENS SOBRE A NOCICEPÇÃO MEDIADA 
POR FIBRAS C 
Paula Ramos Marião (Bolsista PIBIC/CNPq), Elayne 
Vieira Dias, Ana Carolina Boaventura Almeida e Prof. 
Dr. Carlos Amilcar Parada (Orientador), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
O Núcleo Accumbens, região do estriado ventral rica 
em receptores dopaminérgicos funcionais, é uma 
importante estrutura envolvida na modulação da 
nocicepção. O objetivo desse trabalho foi verificar a 
participação da via dopaminérgica do NAcc na 
modulação da nocicepção induzida pela ativação de 
fibras C. Ratos Wistar machos (250-300g) foram 
submetidos à cirurgia estereotáxica (AP1,3; L±1,8; 
V7,2) para implante bilateral de cânulas-guia no NAcc. 
7 dias após a cirurgia, capsaicina (1µg/50µl) foi injetada 
no tecido subcutâneo da pata traseira do rato e a 
resposta de cada animal (“flinches”) foi quantificada por 
10 minutos. O inibidor da recaptação de dopamina 
(GBR12909) ou os antagonistas dos receptores de 
dopamina D1 (SCH23390) e D2 (Raclopride) ou veículo 
(0,25µl) foram injetados bilateralmente no NAcc 10 
minutos antes da administração de capsaicina. Na 
concentração de 0,5nmol,  o inibidor da recaptação de 
dopamina reduziu significativamente a resposta 
nociceptiva dos animais tratados com capsaicina. O 
efeito antinociceptivo do GBR12909 foi bloqueado 
quando o antagonista de D2 foi co-administrado. Nosso 
trabalho sugere que o aumento de dopamina no núcleo 
accumbens modula negativamente a nocicepção 
mediada por Fibras C e que essa modulação é 
dependente de receptores dopaminérgicos D2. 
Dopamina - Capsaicina - Nocicepção 
 
 
B0386 
ESTUDO DA SÍNTESE INTRATECAL DE 
ANTICORPOS IGM EM PACIENTES COM 
ESCLEROSE MÚLTIPLA 
Denise Sayuri Tukada (Bolsista FAPESP), Alessandro 
S. Farias, Rosemeire de P. Florença, Felipe V. Glen, 
Leonilda M. B. dos Santos (Co-orientadora) e Prof. Dr. 
Carlos Otávio Brandão (Orientador), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
Este projeto tem o foco de estudo em Esclerose 
Múltipla (EM). O estudo abrange a detecção de bandas 
IgM e IgG no liquido cefalorraquidiano(LCR), uma vez 
que a síntese intratecal de IgM pode ser um potencial 
marcador prognóstico da doença. O projeto também 
visa à detecção de DNA do vírus Epstein-Bar no LCR 
de pacientes com EM, uma vez que infecções virais 
podem ser implicadas na etiologia da doença. O 
objetivo principal deste projeto é correlacionar a 
presença de bandas oligoclonais IgG e IgM no LCR 

com a detecção da carga viral do virus Epstein-Bar 
(EBV). As metodologias utilizadas foram: PCR real time 
e eletroforese em gel de agarose para detecção da 
carga viral, Isoeletrofocalização e immunobloting para a 
detecção de bandas IgM e IgG. No momento o estudo 
não possui resultados para a conclusão final do projeto. 
Esclerose múltipla - Líquido cefalorraquidiano - Síntese intratecal 

anticorpos 
 
 
B0387 
EFICIÊNCIA QUIMIOTERÁPICA DA MITOXANTRONA 
É DIMINUÍDA POR FLAVINAS EM CÉLULAS DE 
CÂNCER DE PÂNCREAS 
Fernanda Marretto Idalgo (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP), Karin J. Pelizzaro-Rocha e Profa. Dra. 
Carmen Veríssima Ferreira (Orientadora), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
Mortes por câncer de pâncreas estão em quarto lugar 
dentre as mortes relacionadas com câncer no mundo 
ocidental e isso se deve principalmente à falta de 
diagnóstico precoce e à rápida progressão desta 
doença, que leva à metástase. Nosso grupo 
demonstrou que a Riboflavina (RF), vitamina 
pertencente ao complexo vitamínico B2, e seus 
derivados possuem ação antitumoral sobre vários tipos 
de cânceres. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar 
o efeito da RF, seus fotoprodutos e de quimioterápicos 
utilizados na clínica na viabilidade das células de 
câncer de pâncreas (PANC-1). A viabilidade foi 
analisada através da função mitocondrial (ensaio do 
MTT). A RF não apresentou efeito citotóxico, no 
entanto, os seguintes valores de IC50 foram obtidos 
após 48h de tratamento: 241,2 µM; 169,2 µM; 1,21 µM 
e 17,8 µM para RF irradiada (fotoprodutos), 
Gencitabina, Mitoxantrona e Cloridrato de 
Doxorrubicina, respectivamente. Dentre estes, a 
Mitoxantrona apresentou a melhor ação citotóxica em 
PANC-1. Por outro lado, surpreendentemente, o pré-
tratamento das células com RF resultou na proteção 
das células contra os efeitos citotóxicos da 
Mitoxantrona. Estes resultados apontam a Mitoxantrona 
com grande potencial para o tratamento do câncer de 
pâncreas, além de mostrar de forma inédita que 
flavinas podem diminuir a eficiência terapêutica da 
Mitoxantrona. 
Câncer de pâncreas - Flavinas - Mitoxantrona 
 
 
B0388 
AVALIAÇÃO DO EFEITO DE BRASSINOSTERÓIDE 
NO CRESCIMENTO, TEOR DE CARBOIDRATOS 
PERFIL DE CONSTITUINTES VOLÁTEIS E 
ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DOS ÓLEOS 
ESSENCIAIS DE MENTHA PULEGIUM  
Fernanda Gomes Capalbo (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Eliane Gomes Fabri, Marcos José Salvador e Profa. 
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Dra. Claudia Regina Baptista Haddad (Orientadora), 
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Brassinosteróides são hormônios vegetais que 
estimulam a fotossíntese, levando a aumentos na 
massa seca. O amido, um constituinte importante da 
massa seca, pode ser convertido em óleo essencial. 
Alguns óleos essenciais possuem propriedades 
antimicrobianas. Mentha pulegium, é amplamente 
usada no Brasil para fins medicinais. O projeto teve 
como objetivos: 1- avaliar o efeito de 24-
epibrassinolídeo (um brassinosteróide) na constituição 
de óleos essenciais da parte aérea de Mentha 
pulegium, 2- determinar a atividade antimicrobiana 
(contra fungos e bactérias) dos óleos e 3- relacionar os 
efeitos do hormônio sobre parâmetros de crescimento 
aos teores de carboidratos e de óleos essenciais nas 
folhas. De modo geral a aplicação do brassinosteróide 
não aumentou as proporções de clorofila e a 
porcentagem de massa seca em relação à massa 
fresca. Contudo, o tratamento hormonal alterou a 
composição química dos óleos essenciais e a atividade 
microbiológica. De maneira geral, a aplicação dos óleos 
essenciais reduziu o crescimento em algumas espécies 
de fungos e bactérias.  
24-epibrassinolídeo - Poejo - Óleo essencial 
 
 
B0389 
EFEITO DE 24-EPIBRASSINOLÍDEO NO 
DESENVOLVIMENTO VEGETAL, NO PERFIL DE 
CONSTITUINTES VOLÁTEIS E NA ATIVIDADE 
ANTIMICROBIANA DO ÓLEO ESSENCIAL DE 
CYMBOPOGON CITRATUS 
Gabriela Barbarini (Bolsista PIBIC/CNPq), Marcos José 
Salvador, Eliane Gomes Fabri e Profa. Dra. Claudia 
Regina Baptista Haddad (Orientadora), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
Aplicações de brassinosteróides aumentam os teores 
de óleos essenciais em algumas espécies vegetais. 
Sabe-se também que alguns óleos essenciais 
apresentam considerável atividade antibacteriana e 
antifúngica. A espécie Cymbopogon citratus (Poaceae) 
é muito usada para fins medicinais. Os objetivos desse 
trabalho foram: 1- avaliar o efeito de 24-
epibrassinolídeo na constituição de óleos essenciais 
nas folhas de C. citratus, 2- determinar a atividade 
antimicrobiana desses óleos após o tratamento com 24-
epibrassinolídeo e 3- relacionar os efeitos do hormônio 
sobre parâmetros de crescimento aos teores de 
carboidratos das folhas da espécie e teor dos óleos 
essenciais. Embora não tenha havido diferença entre 
os níveis de clorofila e porcentagens de massa seca 
após o tratamento, a aplicação dos óleos inibiu o 
desenvolvimento de alguns microorganismos e em para 
algumas cepas indicadoras os óleos de plantas tratadas 
com o hormônio 24-epibrassinolídeo mostraram-se 

mais eficientes, quando comparados aos de plantas 
não tratadas. Além disso, o hormônio levou a uma 
alteração no perfil químico por CG-EM dos óleos 
essenciais. 
Erva cidreira - Brassinosteróide - Óleo essencial 
 
 
B0390 
EFEITO DE BRASSINOSTERÓIDE NO 
CRESCIMENTO E NO PERFIL DE CONSTITUINTES 
VOLÁTEIS DE CYMBOPOGON FLEXUOSUS 
(POACEAE) 
Mayara Natal Arcêncio (Bolsista FAPESP), Eliane 
Gomes Fabri, Marcos José Salvador e Profa. Dra. 
Claudia Regina Baptista Haddad (Orientadora), Instituto 
de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Brassinosteróides aumentam os teores de óleos 
essenciais em algumas espécies vegetais. 
Cymbopogon flexuosus acumula óleos essências em 
suas folhas. Os objetivos desse estudo foram: 1- avaliar 
o efeito de 24-epibrassinolídeo na constituição de óleos 
essenciais nas folhas de C. flexuosus e 2- relacionar os 
efeitos do hormônio a parâmetros de crescimento e 
óleos essenciais. De maneira geral, a exposição da 
planta ao hormônio por 15 ou 30 dias não alterou os 
nível de clorofila, nem as proporções de massa seca 
das folhas. Por outro lado, o tratamento hormonal levou 
à alteração no perfil químico em análise por CG-EM dos 
constituintes dos óleos essenciais, observando-se 
aumento nos teores de trans-citral e diminuição do 
conteúdo de cis-citral, que são os constituintes 
majoritários, marcadores moleculares de óleos da 
espécie em estudo. Dessa forma o hormônio interferiu 
com a síntese de derivados de isopreno, sendo esse 
um resultado inédito. Palavras-chave: erva-cidreira, 24-
epibrassinolídeo, perfil de óleos essenciais, 
crescimento da planta, isopreno. 
Cymbopogon flexuosus  - 24-epibrassinolídeo - Óleos essenciais 
 
 
B0391 
CARACTERIZAÇÃO DOS DOMÍNIOS DA 
GLICOPROTEÍNA ASSOCIADA À MICROFIBRILA 
(MAGP-1) IMPORTANTES NA TROMBOGÊNESE 
Fabiana Uno de Souza (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Claudio Chrysostomo Werneck (Orientador), 
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
A Glicoproteína associada a microfibrila – 1 (MAGP-1) é 
um importante componente da rede de microfibrilas, 
constituintes das fibras elásticas que estão amplamente 
distribuídas em tecidos como pele, pulmão e grandes 
vasos. Recentemente, através de ensaios de 
trombogênese arterial, realizou-se a detecção de um 
retardo na formação do trombo arterial em 
camundongos deficientes em MAGP-1, o que auxiliou 
no reconhecimento da importância desta molécula no 
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processo em questão. Aparentemente, a interação da 
MAGP-1 com moléculas como fator de von Willebrand e 
fibrinogênio pode ser determinante em eventos de 
trombose, sugerindo que a complexidade de sua ação 
possa envolver a participação de outras proteínas ainda 
não definidas. O Objetivo principal do trabalho consiste 
na obtenção de formas mutantes de MAGP-1 para 
caracterizar o papel da mesma na trombogênese 
arterial através do estudo da interação da MAGP-1 com 
proteínas importantes no processo de coagulação 
sanguínea. Paralelamente, a atividade biológica destas 
diferentes formas mutantes será monitorada por meio 
de ensaios in vivo para a recuperação do tempo normal 
de formação do trombo arterial. Até o presente 
momento houve êxito na obtenção de duas mutações 
pontuais na região C-terminal, sem prejuízo aparente à 
estrutura proteica geral. 
MAGP-1 - Microfibrila - Trombogênese 
 
 
B0392 
ANÁLISE DE IMUNOTOXICIDADE EM PEPTÍDEOS 
ANTIMICROBIANOS DE CITRUS 
Andrea de Oliveira Falcão (Bolsista IC CNPq), Marcos 
Antonio Machado, Rosangela Naomi Inui-Kishi e Profa. 
Dra. Dagmar Ruth Stach Machado (Orientadora), 
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
As doenças de citrus têm causado grandes perdas na 
agricultura, gerando fortes impactos econômicos entre 
os países, como EUA e Brasil, que lideram a produção 
desses frutos. A forma mais comum de controle de 
patógenos em plantas requer o uso contínuo de 
produtos químicos que favorecem a seleção de 
isolados resistentes e aumentam o risco de 
contaminação ambiental. Peptídeos antimicrobianos 
(AMPs), evolutivamente conservados são encontrados 
em quase todos os organismos vivos aonde atuam 
como antibióticos naturais de amplo espectro e baixa 
toxicidade. A expressão de AMPs, através de 
transgenia, pode aumentar a resistência da planta a 
patógenos específicos e que resultarão também em 
redução de custos de produção na agricultura. Deste 
modo, foi objetivo deste trabalho avaliar a 
imunotoxicidade in vitro de seis AMPs encontrados no 
genoma de citrus. Nossos resultados mostram que os 
AMPs testados não possuem atividade hemolítica em 
ensaios com hemácias humanas. E ensaios 
preliminares demonstram não apresentar atividade 
linfoproliferativa, nem induzem a degranulação de  
mastócitos . Outros imunoensaios estão em andamento 
de modo a assegurar a não toxicidade em vertebrados, 
garantido a sua utilização segura na agricultura 
AMPs - Imunotoxicidade - Citrus 
 
 
B0393 

AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DE QUIMIOCINAS NA 
PROGRESSÃO DA DOENÇA PERIODONTAL EM 
RATOS OBESOS E NORMAIS 
Marco Oreste Finocchio Pagliusi Júnior (Bolsista 
FAPESP), Andrea de Oliveira Falcão, Henrique de 
Oliveira Bianchi e Profa. Dra. Dagmar Ruth Stach 
Machado (Orientadora), Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 
 
A doença periodontal é caracteriza um grupo de lesões 
nos tecidos que rodeiam e suportam os dentes em seus 
alvéolos. Indivíduos obesos possuem maior 
susceptibilidade a doença periodontal, com resposta 
inflamatória mais exacerbada e aceleramento da 
reabsorção óssea. Deste modo, o projeto teve por 
objetivo estudar a influência da obesidade mimetizada 
pela ingestão lipídica, avaliando a expressão de 
quimiocinas e moléculas de adesão em animais 
normais e obesos durante a progressão da doença 
periodontal experimentalmente induzida por ligadura. 
Nossos resultados mostram que não há diferença 
estatística entre o peso corporal dos animais obesos e 
normais, uma vez que ambos apresentam a mesma 
cinética no ganho de peso. Contudo, animais 
alimentados com dieta hiperlipidica apresentam 
intolerância a glicose, glicemia sanguínea elevada, 
aumento nos níveis plasmáticos de insulina e 
colesterol, e aumento no índice de Lee.  E a 
quantificação da área da raiz dentária exposta mostra 
que os animais obesos apresentam uma reabsorção do 
osso alveolar maior em comparação com os animais 
não obesos. As análises proteicas e moleculares das 
quimiocinas e de seus receptores estão em andamento.  
Doença periodontal - Quimiocinas - Obesidade 
 
 
B0394 
EFEITO DE DIFERENTES TEMPOS DE PAUSA 
PASSIVA NO TREINAMENTO INTERVALADO PARA 
CORREDORES AMADORES 
Carlos Eduardo da Silva (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Lucas Samuel Tessutti, René Brenzikofer e Profa. Dra. 
Denise Vaz de Macedo (Orientadora), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
O método de treinamento intervalado é caracterizado 
por ser de alta intensidade, logo esse treino deve ser 
intercalado por pausas. Objetivo: Determinar o tempo 
individual de pausa entre as repetições de um 
treinamento intervalado, através de um teste de cinética 
de remoção de lactato (CRL) e avaliar as respostas 
adaptativas desse treinamento. Metodologia: Nove 
corredores amadores especialistas em corrida de rua 
participaram desse estudo. Os atletas realizaram 8 
sessões de treinamento intervalado durante 5 semanas 
(duas sessões por semana exceto na semana três). 
Cada atleta fez de 7-10 repetições de 400m. A 
intensidade de treino foi de 95% da velocidade 
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correspondente ao VO2máx (vVO2máx), definido por 
um teste de VO2máx, que serviu também para observar 
o efeito do treinamento em relação às respostas 
fisiológicas. Para determinação do tempo de pausa 
entre as repetições realizamos o teste de CRL. 
Realizamos um teste de 400m e 3000m máximos para 
observar o resultado do treino no desempenho. 
Resultados: Não observamos nenhuma melhora nem 
piora nos testes de 400m, 3000m e velocidades de 
limiares referentes aos testes de VO2máx. Conclusão: 
Concluímos que o teste de CRL não se mostrou 
aplicável para determinação do tempo de pausa no 
treinamento intervalado. 
Treinamento intervalado - Pausas passivas - Corredores amadores 
 
 
B0395 
ANÁLISE DO ESTRESSE OXIDATIVO EM MÚSCULO 
DE RATOS SUPLEMENTADOS COM 
CARBOIDRATOS E/OU ANTIOXIDANTES 
SUBMETIDOS A UM TREINAMENTO PARA 
APRIMORAMENTO DA RESISTÊNCIA AERÓBIA 
Kell Grandjean da Costa (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Denise Vaz de Macedo (Orientadora), 
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Exercícios aeróbios de longa duração (endurance) 
aumentam a produção de espécies reativas de oxigênio 
(EROs) na cadeia de transporte de elétrons na 
mitocôndria em função da alta demanda de ATP para 
realizar a contração muscular. EROs podem promover 
oxidação em diversas estruturas celulares. Quando a 
produção de EROs ultrapassa a capacidade de defesa 
antioxidante ocorre uma condição conhecida como 
estresse oxidativo, que tem sido apontado como um 
dos causadores de lesões musculares. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o estresse oxidativo em músculo de 
ratos submetidos a um protocolo de treinamento de 
endurance e suplementados com caldo de cana, 
maltodextrina e quercetina (antioxidante). Para isto 
foram mensuradas as atividades das enzimas 
antioxidantes Catalase e Glutationa Redutase e a 
peroxidação lipídica pela técnica de TBARs. Não foram 
encontradas diferenças significativas na atividade das 
enzimas e peroxidação lipídica nos grupos controle, 
treinados (sem suplementação) e treinados 
suplementados com caldo de cana, maltodextrina ou 
quercetina. Estes resultados sugerem que quando as 
cargas de treino, recuperação e alimentação são bem 
planejadas a suplementação talvez não seja 
necessária. 
Estresse oxidativo - Músculo - Treinamento de endurance 
 
 
B0396 
ANÁLISE FUNCIONAL DO SISTEMA AUTONÔMICO 
SOB INTERFERÊNCIA DA TERAPIA MANUAL 

AVALIADA PELO REGISTRO DA FREQUÊNCIA 
CARDÍACA EM VESTIBULANDOS 
Fernanda Vasconcellos Bortz (Bolsista 
SAE/UNICAMP), Heloísa Aparecida Ferreira, Fernanda 
Penereiro Henrique, Gustavo Trevisan Costa, Mara 
Patrícia Traina Chacon-Mikahil, Miguel Arcanjo Á reas 
e Profa. Dra. Dora Maria Grassi Kassisse (Orientadora), 
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Avaliamos a modulação simpática (LF, ms2) e 
parassimpática (HF, ms2) sobre a frequencia cardíaca 
(FC, btm/min) em vestibulandos antes (A) e depois (D) 
de sessões de terapia manual (TM), 9 sem, 2x/sem, 45 
min, (Comitê nº388/2006). O LF/HF acima de 1 indica 
predominância simpática. A FC foi registrada (15 min) 
pelo cardiofrequencímetro S810i - Polar®, na posição 
supina. Análises de 5 min de coleta (média+SEM), 
interpolados, antes da primeira (1sATM) e após a ultima 
sessão de TM (9sDTM; Kubios HRV Analysis 
Software). P<0,05, Minitab Software. O total foi 18 
voluntários, sendo 9 homens, H e 9 mulheres, M. 
Resultados-FC: T 1sATM, 80+3 vs 9sDTM, 73+2; H 
1sATM, 78+6 vs 9sDTM, 69+3; M 1sATM, 81+3 vs 
9sDTM, 77+4;. Para LF: T 1sATM, 1054,5+282,2 vs 
9sDTM, 1633,9+381,3; H 1sATM, 1693,4+473,8 vs 
9sDTM, 2002,2+589,6; M 1sATM, 415,6+92,4vs 
9sDTM, 1265,7+486,0; Para HF: T 1sATM, 
939,1+203,6 vs 9sDTM, 1351,1+281,8; H 1sATM, 
1137,4+356,0 vs 9sDTM, 1179,9+256,0; M 1sATM, 
740,7+198,9 vs 9sDTM, 1522,3+514,4; LF/HF T 
1sATM, 1,7+0,6vs 9sDTM, 1,9+0,6; H 1sATM, 2,7+1,1 
vs 9sDTM, 2,7+1,0; M 1sATM, 0,8+0,2vs 9sDTM, 
1,0+0,2. Houve diferença significativa na análise de LF 
sendo H vs M na primeira semana. Concluímos que a 
TM fez com o tônus simpático de H e M fossem iguais 
na 9 sem, sem portanto alterar os valores LF/HF. 
Terapia manual - Sistema autonômico - Frequência cardíaca 
 
 
B0397 
EFEITO DA APLICAÇÃO TÓPICA DO CREME DA 
CALENDULA OFFICINALIS EM TENDÕES 
PARCIALMENTE TRANSECCIONADOS DE RATOS 
Mylena Oliveira Perez (Bolsista PIBIC/CNPq), Andrea 
Aparecida de Aro, Cristiano Pedrozo Vieira, Rodney 
Alexandre Rodrigues, Laurecir Gomes. e Prof. Dr. 
Edson Rosa Pimentel (Orientador), Instituto de Biologia 
- IB, UNICAMP 
 
Os tendões são formados principalmente por fibras de 
colágeno tipo I altamente organizadas, proteoglicanos, 
proteínas não colagênicas (PNCs) e metaloproteinases 
(MMPs). Durante o processo de cicatrização tendínea 
ocorre a formação de uma cicatriz no local da lesão, 
tornando-se uma região de alta reincidência de ruptura. 
O objetivo do presente estudo foi analisar o efeito da 
aplicação tópica do creme da Callendula officinalis após 
a transecção parcial do tendão calcanear de ratos, 
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considerando suas propriedades anti-inflamatórias. 
Ratos Wistar foram divididos em grupos tratados e não 
tratados com o creme da C. officinalis e os tendões 
foram retirados no 7° dia após a lesão. As análises 
bioquímicas mostraram que o grupo tratado com a 
planta apresentou maior concentração de hidroxiprolina 
e PNCs com relação ao veículo. Não foram detectadas 
diferenças significativas entre os grupos considerando 
colágeno tipo I, dermatan e condroitin sulfato, MMP-2 e 
MMP-9. Nossos resultados sugerem que o tratamento 
com C. officinalis resulta em aumento na concentração 
de colágeno e de PNCs na fase inflamatória do 
processo de reparo do tendão. 
Cicatrização - C. officinalis - Matriz extracelular 
 
 
B0398 
AVALIAÇÃO DA SÍNTESE DE FIBRAS ELÁSTICAS 
POR TRANSFECÇÃO EM CULTURA DE CÉLULAS 
OBTIDAS DE CAMUNDONGOS DEFICIENTES EM 
FIBRILINA-1 
Thanuci Silva (Bolsista PIBIC/CNPq), Guilherme 
Gambogi Braga, Ana Cláudia Coelho Nery Diez e Prof. 
Dr. Eduardo Galembeck (Orientador), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
A Fibrilina-1 é um importante componente da rede de 
microfibrilas da matriz extracelular. As microfibrilas 
estão presentes nas fibras elásticas que são 
responsáveis pela elasticidade e resistência de tecidos 
dos pulmões, peles e grandes vasos. Mutações no 
gene da Fibrilina-1 estão associadas com a Síndrome 
de Marfan. O objetivo deste trabalho é avaliar a 
capacidade de fibroblastos de derme de camundongos 
deficientes em fibrilina-1, que são modelos de estudo 
para Síndrome de Marfan, em formar fibras elásticas, 
através de um sistema de transfecção para expressão 
de tropoelastina recombinante fluorescente. Para 
verificar a eficiência de expressão utilizando este vetor, 
fibroblastos de pulmão de rato (linhagem RFL6) foram 
transfectados e observados ao longo de 12 e 24 h (Axio 
Observer, Carl Zeiss Alemanha). Como pode ser visto, 
é possível acompanhar a expressão e deposição da 
Tropoelastina fluorescente por estas células. No 
momento,  após vencida a dificuldade em estabelecer a 
cultura primária dos fibroblastos de camundongos 
deficientes em fibrilina-1, obtivemos um estoque celular 
apresentando os três genótipos a serem estudados 
(selvagens: Fbn1+/+ , heterozigotos: Fbn1mg∆/+ e 
homozigotos: Fbn1mg∆/mg∆. Nossos próximos passos 
serão na direção de transfectar estas células com o 
vetor e comparar a deposição na matriz extracelular 
pelos diferentes genótipos. 
Fibrilina-1 - Elastina - Fibras elásticas 
 
 
B0399 

INFLUÊNCIA DO CILOSTAZOL NA DEGENERAÇÃO 
MUSCULAR EM CAMUNDONGOS MDX 
Aline Reis Fogaca (Bolsista PIBIC/CNPq), Amanda 
Harduim, Luis Rapucci, Daniela Mizobuti e Profa. Dra. 
Elaine Minatel (Orientadora), Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 
 
O objetivo do presente estudo foi verificar se o 
tratamento com o antioxidante e anti-inflamatório 
Cilostazol reduz a mionecrose e a resposta inflamatória 
exacerbada em camundongos mdx, modelo 
experimental da distrofia muscular de Duchenne 
(DMD). Após 14 dias de tratamento, procedeu-se a 
análise dos níveis séricos de creatina quinase (CK; 
análise bioquímica da degeneração muscular), 
quantificação de fibras em necrose (evidenciadas pelo 
marcador azul de Evans; AE), fibras regeneradas 
indicadas pela presença de núcleo central e área de 
inflamação (coradas com HE) em cortes congelados 
dos músculos bíceps braquial (BB), tibial anterior (TA) e 
diafragma (DIA). Nos camundongos mdx tratados com 
Cilostazol observou-se diminuição significativa de 
63,2% de CK em relação ao mdx não tratado. 
Concomitantemente, verificou-se redução significativa 
de fibras positivas ao AE no músculo TA (redução de 
25,3%), de fibras com núcleo centralizado nos 
músculos TA e DIA (redução de 56,29% e 24,8%, 
respectivamente) e inflamação no músculo BB (redução 
de 39,1%) nos camundongos mdx tratados com 
Cilostazol quando comparados aos animais não 
tratados. Em conjunto, os resultados sugerem que o 
Cilostazol pode apresentar efeito benéfico sobre as 
fibras musculares distróficas.  
Degeneração muscular - Camundongo mdx - Inflamação 
 
 
B0400 
INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO IN VIVO COM 
NIFEDIPINA E COENZIMA Q10 SOBRE O 
PROCESSO DE DEGENERAÇÃO/REGENERAÇÃO 
MUSCULAR EM CAMUNDONGOS MDX 
Amanda Harduim Valduga (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP), Rafael Burgos, Luis Henrique Rapucci 
Moraes e Profa. Dra. Elaine Minatel (Orientadora), 
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
O objetivo do presente estudo foi verificar se o 
tratamento com o bloqueador de canal de Ca+2 
Nifedipina (Ni) e o antioxidante Coenzima Q10 (CoQ10) 
reduz a mionecrose e a resposta inflamatória 
exacerbada em camundongos mdx, modelo 
experimental da distrofia muscular de Duchenne 
(DMD). Após 14 dias de tratamento, procedeu-se a 
análise dos níveis séricos de creatina quinase (CK; 
análise bioquímica da degeneração muscular), 
quantificação de fibras em necrose (evidenciadas pelo 
marcador azul de Evans; AE), fibras regeneradas 
indicadas pela presença de núcleo central e área de 
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inflamação (coradas com HE) em cortes congelados 
dos músculos bíceps braquial (BB), quadríceps (QUA) e 
diafragma (DIA). Observou-se diminuição significativa 
de 42,3 % de CK nos camundongos mdx tratados com 
CoQ10 e 42,8% nos tratados com a associação de Ni e 
CoQ10 em relação ao mdx não tratado. 
Concomitantemente, verificou-se nos músculos QUA, 
BB e DIA uma redução significativa de fibras positivas 
ao AE (QUA: 100%; BB: 45,3%; DIA: 11,8%), de fibras 
com núcleo centralizado (QUA: 20%; BB: 31,3%; DIA: 
74,6%) e inflamação (BB: 62,4%; DIA: 71%) nos 
camundongos mdx tratados com a associação das 
drogas quando comparados aos animais não tratados. 
Em conjunto, os resultados sugerem que a CoQ10 e/ou 
a associação com Nifedipina possam ser 
potencialmente úteis como terapia complementar para 
o tratamento da DMD. 
Degeneração muscular - Bloqueador de cálcio - Antioxidante 
 
 
B0401 
SISTEMA DE LIBERAÇÃO SUSTENTADA PARA O 
ANESTÉSICO LOCAL PRAMOXINA 
Cíntia Matsumoto (Bolsista PIBIC/CNPq e FAPESP) e 
Profa. Dra. Eneida de Paula (Orientadora), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
Anestésicos locais (AL) são compostos cuja atividade 
farmacológica envolve o bloqueio reversível da 
condução nervosa causada pela inibição do processo 
de excitação-condução em nervos periféricos, não 
permitindo a percepção da dor. A pramoxina (PMX) 
diferente dos AL mais comuns, é um amino-éter. Nesse 
estudo foi preparado e caracterizado um novo sistema 
de liberação sustentada para PMX, utilizando 
lipossomas unilamelares de 400 nm (compostos de 
fosfatidilcolina de ovo, EPC, colesterol e α-tocoferol na 
razão molar de 4:3:0,07) como carreador, com a 
finalidade de melhorar as propriedades farmacológicas 
da PMX. Foram determinadas as propriedades óticas 
da PMX na região do UV (λmáx = 286 nm e coeficiente 
de absortividade molar = 3072 M-1.cm-1 e λem = 324nm, 
em pH 7,4) e sua constante de dissociação (pKa = 7). A 
solubilidade (S) da PMX foi medida em diferentes pH (S 
pH 5,5 > 2M; pH 7,4 = 4,6mM e pH 10,5 = 1,2mM).  O 
coeficiente de partição (P) determinado em pH 7,4 entre 
lipossomas multilamelares de EPC/água foi igual a 399 
± 54 (eficiência de encapsulação, EE= 76% ± 10) e em 
lipossomas convencionais (EPC:colesterol:α-tocoferol) 
P = 841 ± 128 (EE= 80% ± 2). A estabilidade físico-
química do sistema (medida pelo tamanho e 
peroxidação lipídica dos lipossomas) se mostrou 
satisfatória em até 120 dias de armazenamento na 
temperatura de 5oC. Em ensaios de cinética a PMX 
lipossomal mostrou taxa de liberação mais lenta em 
relação à PMX não encapsulada enquanto testes in 
vitro, em cultura de células 3T3 revelaram menor 
citotoxicidade para a formulação lipossomal de PMX, 

comparada com pramoxina em solução aquosa. Esses 
resultados demonstram vantagens na encapsulação 
deste anestésico local em sistema lipossomal para 
liberação sustentada. 
Pramoxina - Lipossoma - Liberação sustentada 
 
 
B0402 
COMPLEXAÇÃO DO ANESTÉSICO LOCAL 
BUTAMBEN EM HIDROXIPROPIL-BETA-
CICLODEXTRINA 
Livia Sanches e Pinheiro (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP), Cintia Maria Saia Cereda e Profa. Dra. 
Eneida de Paula (Orientadora), Instituto de Biologia - 
IB, UNICAMP 
 
Anestésicos locais (AL) evitam ou aliviam a dor por 
bloquear, reversivelmente, o canal de sódio voltagem 
dependente dos axônios, impedindo a propagação do 
estímulo nervoso. Um dos desafios para a pesquisa 
farmacêutica é o desenvolvimento de AL com elevada 
potência e baixa toxicidade. Neste trabalho, 
desenvolvemos uma formulação para o anestésico n-
butil-p-aminobenzoato (butamben, BTB) complexado 
com hidroxipropil β-ciclodextrina (HP-β-CD), buscando 
melhorar suas propriedades farmacológicas. 
Demonstramos a formação de complexos de inclusão 
na estequiometria de 1:1, cuja formação ocorre após 
trinta minutos de incubação. Testes de liberação in vitro 
demonstraram diminuição na taxa de liberação do BTB 
complexado, em relação ao fármaco livre. O ensaio 
hemolítico isotônico mostrou que a complexação do 
BTB com a HP-β-CD elevou a concentração para início 
da hemólise (Csat = 2,1.10-4 M para BTB livre e  Csat = 
4,2x10-3 M para o complexo BTB:HP-β-CD). A partir 
dos dados de hemólise, podemos inferir que a 
formação do complexo de inclusão diminui a toxicidade 
intrínseca do anestésico, provavelmente pela liberação 
sustentada do BTB como demonstraram os testes de 
cinética de liberação in vitro. Testes de atividade 
anestésica in vivo poderão confirmar a potencialidade 
do complexo BTB:HP-β-CD como uma nova forma 
farmacêutica. Financiamento: FAPESP (# 06/00121-9), 
PIBIc/CNPq. 
Butamben - Ciclodextrina - Liberação sustentada 
 
 
B0403 
PREPARO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPLEXOS 
DE INCLUSÃO PARA A CLONIDINA EM 
HIDROXIPROPIL-BETA-CICLODEXTRINA 
Marina Georgetti Mello (Bolsista PIBIC/CNPq), Mário 
Braga e Profa. Dra. Eneida de Paula (Orientadora), 
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Este projeto estuda a complexação da clonidina (CND), 
um agonista parcial dos receptores α2- adrenérgicos 
utilizado no tratamento da hipertensão arterial, com 
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hidroxipropil-beta-ciclodextrina (HP-β-CD), um 
carreador amplamente usado em sistemas de liberação 
sustentada. Seu objetivo é melhorar a 
biodisponibilidade e o efeito terapêutico da CND. A 
pesquisa foi dividida em duas etapas: caracterização da 
clonidina e preparo do complexo. Na primeira etapa, 
através de espectrofotometria UV-Vis determinou-se o 
pico de absorção máxima do cloridrato de clonidina em 
diferentes meios, a fim de se observar o 
comportamento do fármaco tanto na forma protonada 
quanto neutra. Determinou-se também as propriedades 
de fluorescência da CND em pH fisiológico e sua 
constante de ionização (pKa~8,0). A solubilidade 
aquosa da CND foi determinada também em diferentes 
pH e diminui com o incremento do pH, já que a forma 
protonada prevalece em meio ácido. Na segunda etapa, 
as propriedades espectrofotométricas (absorção e 
fluorescência) da CND foram usadas para acompanhar 
o preparo de complexos de inclusão com a HP-β-CD, 
com resultados ainda preliminares.  
Clonidina - Ciclodextrina - Liberação sustentada fármacos 
 
 
B0404 
ANÁLISE FUNCIONAL DO GENE CD36 NO SISTEMA 
OLFATIVO 
Marcio Yukio Hirata (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Fabio Papes (Orientador), Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 
 
O CD36 é uma glicoproteína transmembrânica de 
superfície que é encontrado em populações neurais de 
circuitos olfatórios, relacionados com comportamentos 
reprodutivos. O presente trabalho tem como objetivo 
analisar a função do gene CD36 no sistema olfativo, 
analisando tanto sua influência sobre o processo de 
migração de axônios de neurônios olfativos em direção 
ao bulbo olfatório no cérebro, como sobre 
comportamentos desencadeados pela olfação. 
Camundongos knockout para o gene CD36 e 
camundongos selvagens foram analisados em seus 
comportamentos em testes olfativos. Os camundongos 
knockout para o gene CD36 apresentaram uma 
tendência a uma maior acuidade olfativa que os 
animais selvagens. Nossos resultados indicam que a 
deficiência da expressão do gene possa interferir na 
recaptação de ligantes na fenda sináptica. 
Consequentemente, os ligantes permanecerão por mais 
tempo na fenda, excitando por mais tempo os 
neurônios pós-sinápticos aumentando a acuidade 
olfativa dos camundongos knockout para o gene CD36. 
Dessa forma, podemos observar que o gene CD36 tem 
influência sobre os comportamentos desencadeados 
pela olfação. 
CD36 - Sistema olfativo - Projeção axonal 
 
 
B0405 

CONTRIBUIÇÃO DA MITOCÔNDRIA PARA A 
SOBREVIVÊNCIA DO TRYPANOSOMA CRUZI APÓS 
TRATAMENTO COM DIFERENTES 
CONCENTRAÇÕES DE H2O2 QUE INDUZAM À 
LESÃO NO DNA 
Jeanson Silva de Aquino Moraes (Bolsista FAPESP) e 
Profa. Dra. Fernanda Ramos Gadelha (Orientadora), 
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
O Trypanosoma cruzi é o agente etiológico da doença 
de Chagas, uma doença debilitante que afeta de 8 a 10 
milhões de pessoas na América Latina. Os 
epimatigotas de T. cruzi têm que lidar com as espécies 
reativas de oxigênio (EROs) no trato intestinal do 
hospedeiro invertebrado, que são derivadas da 
degradação de hemoglobina que gera altos níveis de 
EROs. No DNA, a ação das EROs pode causar quebra 
nas fitas simples e dupla  (SSBs e DSBs 
respectivamente), excisão de base e/ou oxidação. 
Contudo, para a sobrevivência do parasita, o reparo do 
DNA é essencial. Paralelamente, o parasita possui 
somente uma mitocôndria que tem um importante papel 
além da produção de ATP, como fonte de moléculas 
sinalizadoras. Este projeto tem por objetivo avaliar a 
extensão pela qual a mitocôndria contribui para a 
sobrevivência do parasita (diferentes cepas) sob 
tratamento com H2O2. Determinou-se a fase log de 
proliferação do parasita, pois nesta fase será analisado 
o consumo de oxigênio, dosagem de ATP, produção de 
O2

-., liberação de H2O2 e avaliação do dano no DNA. 
Estes resultados levarão a uma melhor compreensão 
das estratégias utilizadas pelo T. cruzi para a sua 
sobrevivência sob condições de estresse oxidativo e 
permitirá a identificação de novos alvos para o 
desenvolvimento de uma terapia mais específica. 
Trypanossoma cruzi - Reparo de DNA - Mitocôndria 
 
 
B0406 
A EXPOSIÇÃO À AÇÃO DAS ONDAS INFLUÊNCIA A 
MORFOLOGIA DA CONCHA DE COLLISELLA 
SUBRUGOSA (MOLLUSCA: GASTROPODA)? 
Simone Aparecida Dena Silva, Veridiana de Abreu, 
Gabriela Seabra, Luciana Paiva, Marília Bueno (Co-
orientadora) e Prof. Dr. Flavio Antonio Maes dos Santos 
(Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
A ação de ondas é um fator importante no ambiente 
entremarés e pode afetar a forma, o tamanho e o 
desalojamento de organismos sésseis e sedentários. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar se a exposição à ação 
de ondas influencia na morfologia das conchas de 
Collisella Subrugosa, uma espécie muito abundante de 
Patelidae (Gastropoda) que possui concha cônica e 
achatada. A amostragem foi realizada na Praia Grande 
em Ubatuba (SP) em faces de rochas expostas e 
abrigadas à ação das ondas, com a remoção de 100 
indivíduos de C. subrugosa em cada face. As medidas 
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de altura e maior diâmetro das conchas foram 
registradas para o cálculo da razão entre elas. 
Verificou-se que em faces com maior batimento de 
ondas, as conchas apresentaram elevada razão entre 
altura e diâmetro o que indica um maior 
desenvolvimento do músculo associado ao pé, e 
consequentemente maior adesão e dissipação da 
energia das ondas devido à morfologia mais 
pontiaguda. No entanto, a maioria dos patelídeos 
apresenta uma dissipação energética da força das 
ondas abaixo do esperado, mas há uma compensação 
com o deslocamento da posição do ápice da concha 
em direção à borda. Em áreas com menor batimento de 
ondas, as conchas são mais achatadas, já que há 
menor necessidade de adesão e dissipação energética.  
Patelidae - Costão rochoso - Batimento das ondas 
 
 
B0407 
TAXONOMIA, ANATOMIA E DISTRIBUIÇÃO DE UMA 
ESPÉCIE DESCONHECIDA DE 
CHAETODERMOMORPHA (MOLLUSCA, 
APLACOPHORA) DA BACIA DE CAMPOS, RIO DE 
JANEIRO, BRASIL 
Paola Visnardi Fassina (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Paulo Vinicius Ferraz Corrêa e Prof. Dr. Flávio Dias 
Passos (Orientador), Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 
 
Aplacophora é um grupo considerado basal na filogenia 
de Mollusca, composto de animais com aspecto 
vermiforme, sem concha, mas coberto de espículas, 
sendo muito pouco conhecidos para a costa brasileira. 
Com o objetivo de estudar a taxonomia, a morfologia e 
a anatomia de uma espécie desse grupo, foram 
examinados 227 exemplares obtidos a partir de 76 
amostras coletadas em profundidades em torno de 400 
m no talude e cânions submarinos da Bacia de Campos 
(RJ), pelo “Projeto HABITATS” - "Avaliação da 
Heterogeneidade Ambiental da Bacia de Campos", 
coordenado pelo CENPES / PETROBRAS. Os animais 
foram observados através de técnicas de Microscopia 
Eletrônica de Varredura ou por cortes histológicos, e 
dissecados para a observação de suas espículas 
isoladas. Possuem um corpo cilíndrico, sem cauda, 
com até 2 mm de comprimento e 0.5 mm de diâmetro. 
As espículas se sobrepõem e diferem nas regiões do 
disco oral, do tronco e na extremidade posterior; a 
rádula é muito reduzida. Pelo formato do corpo se 
assemelham a espécies da família Limifossoridae, 
gênero Limifossor, ainda não foi registrada para o 
nosso litoral. Entretanto, pelas características da rádula, 
aparenta ser relacionados a Chaetodermidae. Uma 
investigação detalhada da literatura este sendo feita 
para a comparação com outras espécies já descritas. 
Aplacophora - Mollusca - Chaetodermomorpha 
 
 

B0408 
MORFOMETRIA, MORFOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO 
DE CHAETODERMIDAE (MOLLUSCA, 
APLACOPHORA) DA BACIA DE CAMPOS, RIO DE 
JANEIRO, BRASIL 
Paulo Vinicius Ferraz Corrêa (Bolsista FAPESP), Paola 
Visnardi Fassina e Prof. Dr. Flávio Dias Passos 
(Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Chaetodermidae (= Chaetodermatidae) é uma das 
famílias mais diversificadas de Aplacophora, um grupo 
bastante desconhecido para a costa brasileira. Um 
estudo detalhado é apresentado para as duas 
morfoespécies mais abundantes desta família, 
coletadas pelo "Projeto Habitats". Cada amostra foi 
analisada e medida sob esteromicroscópio. Animais 
bem preservados foram observados por microscopia 
eletrônica de varredura (MEV), outros tiveram a sua 
rádula e espículas isoladas de diferentes partes do 
corpo. Eles são muito semelhantes morfologicamente, 
tendo corpos alongados com uma porção posterior em 
forma de cauda e um escudo bucal em forma de U. No 
entanto, a morfoespécie 2 tem uma cauda mais curta 
do que a 1. As espículas são diferentes entre as 
morfoespécies: na 2, há várias ranhuras que se 
entrelaçam perto da base e na 1 existe apenas uma 
única grande quilha central. Ambas as rádulas são 
bastante reduzidas e são relacionadas com outras 
espécies de Chaetodermidae. A morfoespécie 1 mostra 
um pico de distribuição de 300 a 600 m de 
profundidade. A 2, por outro lado, distribui-se mais 
uniformemente com um pequeno pico na plataforma 
continental (0-200m). Estes caracteres são 
semelhantes aos de Falcidens Salvini-Plawen, 1968. 
Assim, mais dados foram acrescentados à descrição e 
registro de aplacóforos na costa brasileira. 
Taxonomia - Aplacophora - Mollusca 
 
 
B0409 
COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA MACROFAUNA 
PRESENTE NA ALGA PARDA SARGASSUM EM 
PRAIAS OCEÂNICAS DA ILHA DE SÃO SEBASTIÃO, 
LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Aline Binato Neufeld (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Fosca Pedini Pereira Leite (Orientadora), Instituto 
de Biologia - IB, UNICAMP 
 
O litoral de São Sebastião está sujeito a constante ação 
antrópica em função da presença do Porto de São 
Sebastião e do Terminal Petrolífero Almirante Barroso. 
O objetivo deste trabalho foi o de estudar a variação 
temporal e espacial da macrofauna associada à alga 
Sargassum presente na porção oceânica da Ilha de 
São Sebastião, por fazer parte de uma área de 
preservação ambiental (Parque Estadual de Ilhabela). 
Foram coletadas dez frondes da alga parda em cada 
uma das seis praias escolhidas nessa região da ilha em 
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duas estações do ano: verão e inverno. Dentre a 
macrofauna coletada no verão, os anfípodes foram os 
mais abundantes, seguidos pelos caprelídeos e 
isópodes. No inverno, observou-se uma inversão na 
dominância dos grupos, os isópodes foram os mais 
abundantes seguidos pelos anfípodes e caprelídeos. A 
diferença pode ser uma consequência da forte ressaca 
que ocorreu pouco antes dessa coleta. A praia do Saco 
do Eustáquio apresentou as menores densidades de 
macrofauna e de anfípodes em comparação às outras 
praias em ambas as coletas, que pode ser explicado 
em parte pela maior ação antrópica (barcos de pesca e 
turismo) no local. A baixa densidade da fauna 
observada no inverno esteve relacionada com a 
redução da ocorrência da alga parda Sargassum em 
algumas das praias estudadas.  
Sargassum - Macrofauna - Amphipoda 
 
 
B0410 
CLONAGEM E EXPRESSÃO DA ENZIMA OXIDASE 
ALTERNATIVA DO FUNGO MONILIOPHTHORA 
PERNICIOSA PARA ESTUDOS FUNCIONAIS 
VISANDO À IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS 
FUNGICIDAS 
Paula Favoretti Vital do Prado (Bolsista FAPESP), 
Paulo José Pereira de Lima Teixeira, Daniela Paula de 
Toledo Thomazella, Juliana Ferreira de Oliveira, André 
Luis Berteli Ambrosio, Sandra Martha Gomes Dias (Co-
orientadora) e Prof. Dr. Gonçalo Amarante Guimarães 
Pereira (Orientador), Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 
 
A enzima oxidase alternativa (AOX) é uma proteína que 
faz parte da via alternativa de transporte de elétrons 
mitocondrial. Esta enzima tem papel importante no ciclo 
de vida do basidiomiceto Moniliphthora perniciosa, 
agente etiológico da doença vassoura de bruxa do 
cacaueiro. Assim como em alguns parasitas de 
mamíferos, a enzima se mostra crucial durante o 
estágio infectivo da doença, sendo um mecanismo 
importante para patogenicidade do fungo. A AOX 
permite a evasão do sistema de defesa da planta, que 
envolve a produção de compostos que bloqueiam a 
cadeia respiratória principal. Ainda neste sentido, a 
atividade da enzima é também responsável pela 
resistência do patógeno aos fungicidas que tem como 
alvo a via respiratória principal. Deste modo, a inibição 
da atividade da AOX se mostra uma estratégia eficiente 
para o controle da doença. Neste contexto, o objetivo 
do trabalho é a clonagem e expressão heteróloga da 
proteína AOX de M. perniciosa em Escherichia coli e 
Saccharomyces cerevisiae, visando à expressão em 
larga escala para ensaios de purificação da proteína e 
posteriores estudos estruturais. Com esse propósito, a 
proteína foi clonada em diferentes vetores de 
expressão de bactéria, a expressão foi confirmada em 
diferentes cepas de E. coli e a purificação parcial da 

proteína foi realizada. Além disso, o gene Mp-aox foi 
clonado em S. cerevisiae, um organismo modelo 
unicelular e eucariótico que não possui AOX. A 
expressão da enzima nesse sistema é de grande 
interesse para a realização de ensaios funcionais. Os 
dois sistemas desenvolvidos (E. coli e S. cerevisiae) 
servirão como plataforma de testes funcionais in vivo 
que poderão levar à identificação de compostos 
inibitórios a serem usados em campo para controle da 
doença vassoura de bruxa. 
Oxidase alternativa - Vassoura de bruxa - Moniliophthora perniciosa  
 
 
B0411 
OS EFEITOS DE RECURSOS ALÓCTONES SOBRE 
A ABUNDANCIA DE COLLEMBOLAS NA  
SERAPILHEIRA NA SERRA DO JAPI, JUNDIAÍ, SP 
Rodolfo Faria Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Gustavo Quevedo Romero (Orientador), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
Artrópodes podem ser recursos alóctones importantes 
quando passam de sua fase larval aquática para a fase 
adulta terrestre. A entrada de recursos dentro de uma 
comunidade pode influenciar suas teias tróficas, 
alterando a abundancia das espécies através de efeitos 
em cascata. Collembolas são artrópodes que estão 
ligados intimamente ao solo e a decomposição de 
matéria orgânica. Sua abundancia pode ser 
influenciada pelo aumento de predadores generalistas, 
ocasionado pela entrada de recursos alóctones em uma 
área. Neste estudo avaliamos a influencia dos recursos 
alóctones sobre a população de collembolas, em um 
experimento realizado na Serra do Japi, Jundiaí, SP. 
Trechos de riacho foram cobertos e comparados com 
áreas naturais como controle. Analisamos quatro 
coletas de serapilheira (de junho a dezembro de 2010), 
e identificamos os Collembola ao nível de família. Não 
houve diferença na abundancia total de Collembola 
entre os tratamentos (t=1,542, gl=3, p=0,220). As 
coletas de agosto e outubro apresentaram um maior 
numero de indivíduos (244 e 234, respectivamente). O 
período corresponde à primavera na área de estudo, 
quando geralmente há uma maior incidência de 
indivíduos ativos para a fase reprodutiva. A família mais 
abundante nas coletas foi Entomobryidae, resultado 
esperado para regiões de Mata Atlântica.  
Comunidade de artrópodes - Cascatas tróficas - Recursos alóctones 
 
 
B0412 
OS EFEITOS DOS RECURSOS ALÓCTONES 
PROVENIENTES DE UM RIACHO SOBRE A 
ABUNDÂNCIA DE ORTHOPTERA DA ÁREA DE 
MATA CILIAR 
Wendell Correia (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Gustavo Quevedo Romero (Orientador), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
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Artrópodes que possuem fase larval aquática e migram 
para ambientes terrestres na fase adulta podem ser 
recursos alóctones para artrópodes predadores da área 
de mata ciliar. A densidade populacional e o 
desempenho dos predadores do ambiente “receptor” 
podem ser alterados com esse aumento, e interferir 
sobre as populações de artrópodes herbívoros. Neste 
projeto investigamos experimentalmente se os recursos 
alóctones provenientes de riachos modificam a riqueza 
de Orthoptera. Na Serra do Japi, em Jundiaí, SP, 
cobrimos trechos de riachos para evitar a passagem de 
recursos alóctones para as parcelas do experimento, e 
utilizamos trechos de riacho ao natural como controle. 
Realizamos quatro coletas com pitfalls (outubro/2010 a 
maio/2011). Houve uma maior abundância de 
Orthoptera em dezembro de 2010 devido ao período 
quente e úmido na região. Identificamos um total de 
416 indivíduos da ordem Orthoptera e a família 
Gryllidae foi a mais abundante, com 384 indivíduos. 
Não encontramos diferenças na abundância total entre 
os tratamentos (t=-1,349; gl=3; p=2,269). Também não 
houve diferença entre tratamentos para Gryllidae 
(t=0,611; gl=3; p=0,584). A entrada de matéria orgânica 
nas parcelas pode ter influenciado a abundancia de 
Orthoptera, uma vez que Gryllidae podem ser 
considerados onívoros, e não estritamente herbívoros. 
Recursos alóctones - Cascatas tróficas - Comunidade de artrópodes 
 
 
B0413 
ESTUDO DA EXPRESSÃO DE GENES ENVOLVIDOS 
NAS ALTERAÇÕES DE ADIPOSIDADE DE 
CAMUNDONGOS QUE SUPER-EXPRESSAM A 
PROTEÍNA DE TRANSFERÊNCIA DE COLESTERIL 
ÉSTER (CETP) 
Janaina Camargo Christovam (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Helena Fonseca Raposo e Profa. Dra. Helena Coutinho 
Franco de Oliveira (Orientadora), Instituto de Biologia - 
IB, UNICAMP 
 
A alta prevalência de obesidade e suas associações 
com doenças cardiovasculares justificam a relevância 
da investigação básica sobre os mecanismos celulares 
e moleculares implicados na gênese do tecido adiposo. 
Observações recentes de nosso grupo mostraram que 
animais que super-expressam a CETP, uma proteína 
que promove trocas entre colesteril éster e triglicérides 
no plasma, são mais magros que os controles que não 
expressam a CETP. Assim, investigamos a expressão 
de vários genes-chave do metabolismo energético em 
fígado e adiposo de camundongos CETP transgênicos 
e controles não-transgênicos, usando a técnica de real 
time PCR. No fígado dos animais CETP, observamos 
redução significativa de ACC (26%), PGC1a (16%) e 
UCP2 (27%). No tecido adiposo dos animais CETP, 
observamos aumento de FATP1 (130%) e da CPT1 
(50%). Estes resultados sugerem que no fígado dos 

animais CETP há redução tanto de anabolismo quanto 
de catabolismo de lípides. No tecido adiposo, a 
expressão da CETP provavelmente induz aumento de 
captação de ácidos graxos via FATP1 e de sua 
metabolização mitocondrial via aumento de CPT1. 
Estes resultados podem explicar parcialmente a 
redução da adiposidade nos animais que super-
expressam a CETP. 
Adiposidade - Apolipoproteína - Colesterol 
 
 
B0414 
CARACTERIZAÇÃO DO PADRÃO DE EXPRESSÃO 
DO RECEPTOR NUCLEAR COUP-TFII DURANTE A 
DIFERENCIAÇÃO DE CARDIOMIÓCITOS A PARTIR 
DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS DE 
CAMUNDONGOS 
Amanda Araujo Gomes Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Dr. Henrique Marques Barbosa de Souza 
(Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
O receptor nuclear Coup-TFII (chicken ovalbumin 
promoter-transcription factor II) representa um dos mais 
bem caracterizados receptores nucleares e possui um 
papel fundamental na formação do sistema 
cardiovascular. Utilizando-se células-tronco 
embrionárias (CTE) de camundongos, o Coup-TFII terá 
sua rede de regulação gênica estabelecida a partir da 
diferenciação das CTE em cardiomiócitos. O objetivo do 
projeto é isolar os cardiomiócitos que foram 
diferenciados pelo método de Hanging Drop através do 
FACS (flourescence activated cell sorter) que irá isolar 
as células florescentes por TMRM (tetrametil rodamina 
metil) que é mais expresso em cardiomiócitos. Os 
cardiomiócitos isolados passarão, em um projeto futuro, 
pela técnica de imunoprecipitação de cromatina (Chip) 
seguida do sequenciamento, para que se possa 
determinar os genes em que o Coup-TFII está 
relacionado, assim caracterizando seu padrão de 
expressão. As CTE diferenciadas espontaneamente em 
vários tipos celulares, passaram pelo citometro depois 
de tratadas com TMRM. Pode-se observar que algumas 
células apresentam uma alta florescência, podendo ser 
cardiomiocitos. 
Coup-TFII - Diferenciação de cardiomiócito - Células-tronco 

embrionárias 
 
 
B0415 
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DA CLUSTERINA EM 
MODULAR A INFLAMAÇÃO E SEU PAPEL NA 
REMODELAÇÃO PROSTÁTICA APÓS CASTRAÇÃO 
Renan Oliveira Corrêa (Bolsista PIBIC/CNPq), Silvia 
Borges Pimentel, Dagmar Ruth Stach-Machado e Prof. 
Dr. Hernandes Faustino de Carvalho (Orientador), 
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
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A Clusterina é uma proteína complexa, com múltiplas 
funções e expressão em diversos órgãos. Na próstata, 
ela é expressa em resposta à castração e sobrepõe-se 
aos picos de apoptose das células epiteliais. Existe o 
recrutamento de macrófagos na próstata em regressão 
e eles participam do processo de fagocitose das células 
epiteliais apoptóticas, o que ocorre em paralelo a uma 
profunda remodelação tecidual. Nossa hipótese é que a 
Clusterina desempenhe um papel modulador da 
resposta inflamatória na próstata em regressão, 
permitindo que células do sistema imune possam 
participar da fagocitose das células epiteliais 
apoptóticas, diminuindo o risco de ativação da 
inflamação. Neste trabalho utilizaram-se colunas de gel 
filtração (Sepharose CL-6B e Superdex 200) para tentar 
purificar a Clusterina do plasma humano. Testaram-se 
também os dias de coleta das células imune em 
camundongos Balb-c com injeções intraperitoniais de 
Tioglicolato 3% e observação da inflamação (com 
contagem de células imune) de 24 a 96 horas para 
testes futuros em cultura de células com a Clusterina 
purificada. No entanto uma análise N-terminal das 
amostras purificadas revelou que não se tratava de 
Clusterina. Como não conseguimos purificar nossa 
proteína em questão, não foi possível concluir os testes 
da resposta das células imunes em diferentes 
concentrações de Clusterina e confirmar nossa 
hipótese inicial. 
Clusterina - Próstata - Inflamação 
 
 
B0416 
RESTAURAÇÃO DE DISTROFINA EM MÚSCULOS 
DE CAMUNDONGOS MDX DESNERVADOS E 
TRATADOS COM GENTAMICINA 
Matheus Bersan Rovere (Bolsista PIBIC/CNPq), Renato 
Ferretti, Paula Spanopoulos Perez, Maria Júlia Marques 
e Prof. Dr. Humberto Santo Neto (Orientador), Instituto 
de Biologia - IB, UNICAMP 
 
A distrofia muscular de Duchenne é causada pela 
ausência da proteína distrofina, uma proteína integrante 
do complexo distrofina-glicoproteínas (CDG), que 
conecta o citoesqueleto intracelular a matriz 
extracelular da fibra muscular. Estudos experimentais 
têm empregado fármacos, como a gentamicina, na 
tentativa de reverter a expressão da proteína distrofina. 
Sabe-se que a modulação gênica de resposta rápida do 
nervo sobre o músculo tem potencial inibitório para 
síntese de algumas proteínas. Neste trabalho testamos 
a hipótese do tratamento com gentamicina somado a 
desnervação muscular aumentar a expressão de 
distrofina em camundongos mdx, um modelo 
experimental da DMD. Induzimos uma lesão muscular 
química associada a tratamento e desnervação com o 
objetivo de avaliar se após a regeneração muscular há 
maior expressão de distrofina. Os animais foram 
divididos em três grupos experimentais: - tratado lesado 

e desnervado; - lesado e desnervado; - desnervado. A 
comparação entre o grupo tratado lesado e desnervado 
com os demais nos mostra a resposta da expressão 
proteica diante dos procedimentos. A quantificação da 
expressão proteica foi avaliada através de western 
blotting. Paralelamente avaliamos qualitativamente a 
imunomarcação para distrofina e a histologia. 
Distrofia muscular - Distrofina - Sulfato de gentamicina 
 
 
B0417 
EFEITOS DA IRRADIAÇÃO A LASER DE BAIXA 
INTENSIDADE SOBRE O PERIÓSTEO DA TÍBIA DE 
RATOS 
Rafaela Mendonça (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. José 
Angelo Camilli (Orientador), Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 
 
Introdução: Retalhos periosteais têm sido utilizados no 
tratamento de defeitos ósseos como substitutos de 
enxertos ósseos autógenos. O periósteo é fonte de 
células osteogênicas e têm ação osteoindutiva. O 
enxerto periosteal minimiza a morbidade sobre a área 
doadora quando comparada com o enxerto ósseo. Em 
virtude dessa forma de energia, o laser de baixa 
intensidade estimula a osteogênese, acelerando a 
consolidação de fraturas; sendo um método de 
tratamento vantajoso uma vez que não é invasivo. 
Deste modo, o objetivo do presente trabalho foi avaliar 
o efeito da estimulação a laser sobre o periósteo da 
tíbia de ratos. Material e métodos: Foram utilizados 14 
ratos machos Wistar com 8 semanas de idade, 
divididos em dois grupos iguais. O grupo I recebeu 
irradiação a laser de baixa intensidade na tíbia 
esquerda por 7 dias; o grupo II, por 14 dias. A 
estimulação foi realizada na face medial do terço 
proximal da tíbia diariamente durante 20 segundos. 
Após eutanásia, as tíbias de cada animal foram 
retiradas, descalcificadas e processadas 
histologicamente A tíbia direita (não estimulada) foi 
utilizada como controle. Em estudo morfométrico, foram 
analisados os seguintes parâmetros: números de vasos 
e células, e espessura do periósteo. Os dados foram 
analisados pela Anova Two-Way, seguida pelo pós 
teste. Resultados: Houve interação significativa entre a 
irradiação a laser e o tempo de aplicação em todos os 
parâmetros analisados. A quantidade de células 
periosteais foi maior no grupo estimulado do que no 
controle aos 7 e 14 dias, Não foi possível quantificar a 
formação de vasos sanguíneos com a técnica utilizada, 
quando se compara o grupo estimulado 7 dias com o 
grupo estimulado 14 dias, encontramos maior 
espessura nos animais do grupo estimulado 14 dias. O 
tempo de aplicação de 14 dias foi mais eficiente do que 
o de 7 quando analisados os tempos dentro do mesmo 
grupo, para todos os parâmetros. Conclusão: A 
laserterapia estimulou a proliferação de células 



Projetos da Área de Ciências Biológicas 

 146 

periosteais, sendo mais eficaz quando utilizado por 14 
dias. 
Periósteo - Irradiação laser - Enxerto periosteal 
 
 
B0418 
ANÁLISE PROTEÔMICA DE FIBROBLASTOS 
EMBRIÔNICOS DE CAMUNDONGOS DEFICIENTES 
EM FIBRILINA-1 
Talita Cristina Dellariva (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Guilherme Gambogi Braga, Cláudio C. Werneck (Co-
orientador) e Prof. Dr. José Camillo Novello 
(Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
As microfibrilas, componentes das fibras elásticas, são 
formadas por diversas moléculas das quais destacam-
se as fibrilinas – componentes majoritários – além de 
outras como fibulinas e MAGP (Microfibril-Associated 
Glycoprotein). Mutações no gene da fibrilina-1 levam ao 
surgimento da Síndrome de Marfan, doença genética 
autossômica dominante caracterizada por uma 
desordem no tecido conjuntivo e que compromete 
vários tecidos como pulmão, olhos e sistema 
cardiovascular. O aparecimento dos sintomas parece 
estar diretamente relacionado à hiper-ativação do fator 
TGF-β. O tratamento de pacientes portadores desta 
síndrome com fármaco Losartan leva a melhora nos 
sinais clínicos, devido à redução nos níveis desse fator. 
Assim, o objetivo deste projeto consiste em avaliar os 
efeitos da deficiência de fibrilina-1 na análise do perfil 
de expressão de proteínas e analisar a deposição de 
tropoelastina endógena durante o processo de 
formação das fibras. Para tal, utilizou-se análise 
proteômica e ensaios imunocitoquímicos. Verificou-se 
significativa redução na quantidade de fibras elásticas 
quando comparados os genótipos selvagem, 
heterozigoto e homozigoto para a deficiência em 
fibrilina-1 e, dessa forma, busca-se comparar o perfil 
proteico apresentado por cada um desses três 
genótipos e assim identificar diferenças entre eles. 
Proteômica - Fibrilina-1 - Fibroblastos 
 
 
B0419 
COMO A PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE 
NECTÁRIOS EXTRAFLORAIS EM CROTALARIA 
(FABACEAE) INFLUÊNCIA A HERBIVORIA PELA 
MARIPOSA ESPECIALISTA UTETHEISA ORNATRIX 
(ARCTIIDAE) 
Alexandre Eduardo Maranhão e Prof. Dr. José Roberto 
Trigo (Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Nectários extraflorais (NEFs) podem proteger plantas 
contra insetos herbívoros, atraindo inimigos naturais. 
Em alguns casos, essa proteção é estudada em plantas 
com e sem NEFs, pertencentes a diferentes famílias. 
Nesse estudo, comparamos duas espécies do gênero 
Crotalaria (Leguminosae), C. micans (com NEFs no 

pedúnculo de flores e frutos) e C. paulina (sem NEFs) 
em relação ao efeito da presença de NEFs na proteção 
da planta contra um herbívoro especialista (larvas da 
mariposa arctíidea Utetheisa ornatrix, que se alimentam 
de folhas e sementes verdes dentro dos frutos). 
Inicialmente, verificamos que a taxa de remoção de 
cupins, usados como um modelo de insetos herbívoros, 
foi maior em C. micans do que em C. paulina. O 
número de formigas e vespas visitantes de NEFs foi 
significantemente maior C. micans.  Larvas de U. 
ornatrix ocorreram majoritariamente dentro do fruto de 
C. micans, onde estavam protegidas de formigas e 
vespas que visitavam os NEFs.  Em C. paulina, larvas 
de U. ornatrix foram encontradas majoritariamente nas 
folhas.  Esses resultados mostram que NEFs em 
espécies de Crotalaria atraem predadores de insetos 
herbívoros e influenciam na forma como esses 
herbívoros usam o recurso alimentar. 
Nectários extraflorais - Crotalaria - Utetheisa 
 
 
B0420 
EFEITO DO TRATAMENTO COM INTERFERON 
BETA SOBRE A AÇÃO DA OSTEOPONTINA NA  
ATIVAÇÃO DAS CÉLULAS ENCEFALITOGÊNICAS 
NO MODELO EXPERIMENTAL AUTO-IMUNE  
Mariana Peres Almeida Santos (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Rosemeire F. O. de  Paula, Ana Leda F. Longuini, 
Fernando Pradella, Adriel  S. Moraes, Alessandro 
Farias (Co-orientador) e Profa. Dra. Leonilda Maria 
Barbosa dos Santos (Orientadora), Instituto de Biologia 
- IB, UNICAMP 
 
A Encefalomielite Experimental Autoimune (EAE) é um 
modelo experimental da Esclerose Múltipla (EM). Os 
interferons do tipo I tem sido utilizados para o 
tratamento de  pacientes portadores de EM, sua ação 
benéfica parece estar associada a redução da resposta 
proliferativa dos linfócitos T auto-reativos. A 
osteopontina parece mediar a ativação desses 
linfócitos, aumentando expressão de citocinas pro-
inflamatórias como IL-17 e IFNγ. No presente estudo, 
nós avaliamos o efeito do tratamento com o IFN-β nos 
camundongos com EAE na expressão de osteopontina 
e citocinas pró e anti-inflamatórias. A EAE foi induzida 
em camundongo C57BL/6 por imunização com 
peptídeo MOG35-55. Os animais foram tratados com 
Interferon beta administrado em três doses (0,8 
mL/animal), 3, 6 e 9 dias após a imunização. A 
expressão de citocinas foi realizada através de PCR em 
tempo real. Nossos dados demonstraram a diminuição 
na gravidade da doença nos animais tratados com IFN-
β quando comparados aos animais não tratados. 
Acompanhado da diminuição dos sinais clínicos, nós 
pudemos também observar uma diminuição na 
expressão de osteopontina, e citocinas pró-
inflamatórias. Esses resultados podem ajudar a elucidar 
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melhor os mecanismos de ação do tratamento com 
IFN-β. 
Interferon beta - Osteopontina - EAE 
 
 
B0421 
ANÁLISE MUTACIONAL DO PROMOTOR DO GENE 
DA MIOSTATINA 
Carolina Stefano Mantovani (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Carla Vermeulen Carvalho Grade e Profa. Dra. Lúcia 
Elvira Álvares (Orientadora), Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 
 
A Miostatina é uma proteína que regula negativamente 
a formação de musculatura esquelética, e sua estrutura 
e função são conservadas em diversas espécies, 
incluindo humanos. Análises de bioinformática 
revelaram a presença de sítios conservados no 
promotor basal de seu gene, incluindo um TATA box e 
sítios de ligação para os fatores de transcrição NFY, 
CREB, Meis e FXR. A fim de analisar o papel destes 
fatores na modulação da atividade transcricional da 
Miostatina, tal promotor foi clonado no vetor pGL3-
Basic, upstream ao gene repórter da luciferase. A partir 
desta construção de expressão inicial (pPMM) foram 
realizados rounds de mutagênese sítio-dirigida in vitro 
com o objetivo de criar uma variedade de construções 
contendo um ou mais sítios inativados (pPMM∆1 a 
pPMM∆11). A atividade de cada construção foi então 
testada durante a proliferação de mioblastos C2C12 in 
vitro. Os resultados indicam que NFY atua como um 
ativador do promotor da Miostatina, enquanto CREB e 
Meis atuam como repressores, e FXR parece não ter 
função no contexto da proliferação dos mioblastos. 
Mutações múltiplas geraram resultados mais 
complexos, indicando que também devem ocorrer 
interações sinergísticas e antagonísticas entre os 
fatores, o que mostra que a transcrição do gene da 
Miostatina é regulada por uma intricada rede de 
sinalização. 
Promotor gênico - Miostatina - Mutação sítio-dirigida 
 
 
B0422 
ESTUDO DA EVOLUÇÃO DOS GENES DA FAMÍLIA 
DAPPER EM ORGANISMOS VERTEBRADOS 
Ricardo Guerreiro Janousek (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Lúcia Elvira Álvares (Orientadora), Instituto 
de Biologia - IB, UNICAMP 
 
O trabalho utilizou ferramentas de bioinformática na 
busca por membros até então não-identificados da 
família Dapper (Dpr) de proteínas e na caracterização 
sintênica do contexto cromossômico no qual estes 
genes estão inseridos. As proteínas Dpr são 
reguladoras das vias de sinalização TGF-ß e Wnt, 
fatores de grande importância em sinalização molecular 
durante o desenvolvimento embrionário. Elas possuem, 

ainda, a característica de serem uma das raras famílias 
gênicas coordenadoras da embriogênese restritas ao 
genoma dos vertebrados. Portanto, a elucidação da 
história evolutiva destes genes proverá dados 
significativos para a compreensão tanto da evolução 
dos vertebrados quanto do desenvolvimento dos 
mecanismos moleculares e embrionários que 
permitiram a estes animais adquirirem as 
características únicas que os definem. Através do 
algoritmo tBlastX dos servidores Ensembl e NCBI e 
utilizando como base seqüências previamente 
anotadas, um novo gene na família Dpr (Dpr 3b) foi 
identificado, assim como novos ortólogos do Dpr 4. Os 
resultados foram alinhados para se construir a árvore 
filogenética dos genes e confirmar sua validação como 
novos Dpr. Browsers genômicos dos dois servidores 
citados foram empregados no estudo da sintenia da 
família Dapper, tendo sido identificados blocos de 
genes sintênicos para cada um dos parálogos. 
Evolução - Dapper - Vertebrados 
 
 
B0423 
ESTUDO DE ADESÃO E INVASÃO ENTRE 
DIFERENTES LINHAGENS DE SALMONELLA 
ENTERICA SOROVARIEDADE TYPHIMURIUM 
CULTIVADA EM CÉLULA TUMORAL 
ESTABELECIDA IN VITRO 
Kleber Chinchio Donizetti Almeida (Bolsista 
SAE/UNICAMP), Alline Kühl Torricelli, Marcelo 
Lancellotti, Marcelo Brocchi e Profa. Dra. Luciana Maria 
de Hollanda (Orientadora), Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 
 
Salmonella enterica pertencente à sorovariedade 
typhimurium (S. typhimurium) é uma bactéria anaeróbia 
facultativa, gram-negativa e geralmente flagelada que 
se desenvolve e cresce preferencialmente em uma 
ampla variedade de células tumorais. Objetivo: Sendo 
assim, o objetivo do presente estudo é o de verificar a 
adesão e invasão de diferentes linhagens de S. 
typhimurium em adenocarcinoma de próstata in vitro 
(PC-03) Metodologia: Linhagens utilizadas (570ST; 
607STI; 635STI; 662ST; 665TY; 666ST; 5705ST; 
5739ST); S. entérica (601SE), S. lagos (LGS) e a 
linhagem atenuada HIMA cedida gentilmente pelo Prof. 
Dr. Marcelo Brocchi, assim como, das cepas padrão 
(LT2, UK1) em célula tumoral de adenocarcinoma de 
próstata estabelecido in vitro (PC-03) cresceram nos 
meios de cultivo correspondente. Posteriormente 
realizaram-se os ensaios de Adesão e Invasão e Teste 
de Cometa. Resultados: Verificamos que todas as 
linhagens aderiram e invadiram a linhagem tumoral, 
assim como, pela metodologia do teste de cometa 
degradou o DNA celular o que caracteriza morte. 
Conclusão: Embora patogênicas, essas linhagens são 
fortes candidatas a atenuação dos seus genes de 
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virulência para posterior utilização como prováveis 
vetores ou carreadores de proteínas ou RNAi. 
Salmonella - Câncer - Terapêutica 
 
 
B0424 
EFEITO DA LOCALIZAÇÃO DE MUTAÇÕES NA 
TRANSFERÊNCIA DO GENE SYND EM NEISSERIA 
MENINGITIDIS 
Rodolfo Boér Bonafini (Bolsista PIBITI/CNPq e 
FAPESP), Rafaella Fabiana Carneiro Pereira, Luciana 
Maria de Hollanda e Prof. Dr. Marcelo Lancellotti 
(Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Neisseria meningitidis é um patógeno ocasional e 
agente etiológico da meningite bacteriana e da 
meningoencefalite. O principal fator de virulência desta 
bactéria é o polissacarídeo capsular codificado pelos 
genes do operon syn. Além disso, tal bactéria é capaz 
de se transformar naturalmente o que lhe confere 
propriedades inportantes do ponto de vista 
epidemiológico como o escape vacinal. Neste trabalho 
procurou-se determinar a influência de inserções 
gênicas em diferentes posições (meio do gene e final 
do gene synG) no processo de transformação desta 
bactéria. A cosntrução de vetores de transformação do 
gene synG, responsável pela produção do 
polissacarídeo capsulado de N. meningitidis sorogrupo 
W135, intimamente envolvido em importantes 
processos de escape vacinal, foi determinado no 
processo de trasnformação natural desta bactéria e as 
taxas de transformação foram comparadas. Até o 
presente momento do estudo, foi verificado que existe 
uma influência nas taxas de transformação do gene 
synG com o cassete de resistência a eritromicina - 
ermAM. Quando o cassete ermAM se localiza na 
posição central do gene synG no sítio BclI as taxas de 
transformação são maiores que quando inserido ao 
final do gene, adjacente ao códon de finalização do 
mesmo. Maiores estudos com diferentes cassetes e 
diferentes linhagens estão sendo realizados além de 
experimenstos de verificação da influência desta 
posição no processo de escape vacinal realizado por tal 
bactéria. 
Menigococo - Transformação - synD 
 
 
B0425 
AVALIAÇÃO FUNCIONAL DE UM GENE DE CANA 
DE AÇÚCAR EM PLANTAS TRANSGÊNICAS DE 
ARABIDOPSIS THALIANA 
Bruna Lucheze Freire (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Agustina Gentile (Co-orientadora) e Prof. Dr. Marcelo 
Menossi Teixeira (Orientador), Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 
 
Uma das respostas da cana ao estresse por seca é a 
modulação de certos microRNA (miRNA). Um deles é o 

miR171, que é reprimido após 4 dias de estresse. O 
gene ScSCL1 é um dos alvos desse miRNA. 
Considerando o perfil de expressão do miR171, nossa 
hipótese é que o gene ScSCL1 tem sua expressão 
aumentada em resposta à seca. O projeto tem como 
objetivo principal testar essa hipótese e ampliar o 
conhecimento sobre o gene SCL1. Para tal, o gene 
SCL1 será superexpresso em Arabidopsis thaliana. As 
plantas serão avaliadas fenotipicamente, 
comparativamente à plantas não modificadas. 
Adicionalmente, para entendermos a função do gene, 
será identificada a rede de interação da proteína 
ScSCL1 de cana através do teste do duplo híbrido de 
leveduras (YTH). A região codificante completa do gene 
foi amplificada por PCR a partir de clone do projeto 
SUCEST. A clonagem foi realizada no vetor pTZ57/RT 
e o DNA foi transferido para o vetor de destino Pfp101-
HA para transformação de Arabidopsis. A identidade da 
construção foi confirmada por sequenciamento. Para o 
teste YTH, a clonagem no vetor de destino PGBKT7 
está em andamento. 
Cana - miRNA - Seca 
 
 
B0426 
ÓLEO ESSENCIAL DE CITRUS NOBILIS E CITRUS 
AURANTIFOLIA: PERFIL QUÍMICO POR CG-MS, 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E 
AVALIAÇÃO IN VITRO DA ATIVIDADE 
ANTIMICROBIANA E DO EFEITO NA DINÂMICA DA 
FORMAÇÃO DA PLACA BACTERIANA 
Giovana Signorelli Astolfi Cury (Bolsista 
SAE/UNICAMP), Maria Alcionéia Carvalho de Oliveira, 
Cristiane Yumi Koga-Ito e Prof. Dr. Marcos José 
Salvador (Orientador), Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 
 
Este estudo teve por objetivo a caracterização por CG-
EM e avaliação da atividade antimicrobiana dos óleos 
essenciais de mandarina, proveniente de Citrus nobilis 
e de limão tahiti e lima destilada, provenientes de Citrus 
aurantifolia e posterior formulação de um enxaguatório 
bucal contendo como ativo o óleo essencial mais 
promissor quanto a bioatividade na formação de 
biofilme. Procedeu-se a caracterização química e 
avaliou-se a atividade antimicrobiana dos três óleos, 
determinando-se a Concentração Inibitória Mínima 
(CIM, em porcentagem) frente a bactérias e fungos. O 
óleo essencial que apresentou menor CIM foi o de lima 
destilada. Submeteu-se, então, os óleos em 
concentração sub-inibitória ao teste de aderência em 
superfície sólida utilizando como indicadora a cepa 
padrão de Streptococcus mutans (ATCC25175). Devido 
à melhor atividade do óleo de lima destilada também 
neste ensaio, procedeu-se a formulação de 
enxaguatório bucal contendo este óleo essencial como 
ativo e avaliou-se o efeito da formulação frente à 
aderência de S. mutans (ATCC25175) à superfície de 
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esmalte dentário e de bengala de vidro esteril. O 
enxaguatório bucal contendo o óleo essencial mostrou 
resultado efetivo, impedindo o crescimento e aderência 
microbiana na superfície sólida e a formação da 
biofilme in vitro nos modelos experimentais utilizados. 
Citrus - CG-MS - Antimicrobiano 
 
 
B0427 
ESTUDO FITOQUÍMICO E AVALIAÇÃO DAS 
ATIVIDADES ANTIOXIDANTE E 
ANTIPROLIFERATIVA DO EXTRATO DAS FOLHAS 
DE EUGENIA BRASILIENSIS 
Lee I Lin (Bolsista SAE/UNICAMP), Aislan C. R. F. 
Pascoal; Ana Lúcia Tasca Góis Ruiz; João Ernesto de 
Carvalho e Prof. Dr. Marcos José Salvador 
(Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Este trabalho teve por objetivo o estudo das atividades 
antioxidante e antiproliferativa do extrato de folhas de 
Eugenia brasiliensis (Myrtaceae). O extrato das folhas 
foi macerado com etanol e submetido à avaliação da 
atividade antioxidante e antiproliferativa. O extrato 
mostrou-se bioativo e foi fracionado utilizando-se 
extração líquido-líquido com hexano, diclorometano e n-
butanol. Para o estudo da atividade antioxidante, 
empregou-se o método de seqüestro de radicais livres 
por DPPH e ORAC-FL e quantificação de fenólicos 
totais solúveis por Folin-Ciocalteu. A atividade 
antiproliferativa foi realizada frente a linhagens de 
células tumorais humanas e utilizou como controle uma 
linhagem de célula não tumoral. O extrato ativo foi 
submetido a estudo fitoquímico, buscando a 
identificação dos constituintes majoritários. Obteve-se o 
perfil do extrato ativo (CCDC e ESI-MS), identificando-
se algumas substâncias no extrato bruto 
(desreplicação). A IC50 do radical DPPH esteve entre 
4,96-10,20 μg/mL para o extrato etanólico e suas 
frações; os resultados do ORAC-FL entre 465-4246,42 
μmol TE/g e o teor de fenóis totais entre 20,09- 40,72 
mg de AGE/g. O extrato bruto etanólico e as suas 
frações mostraram considerável atividade 
antiproliferativa. As análises por ESI-MS-MS sugerem a 
presença de substâncias fenólicas, flavonódes e 
terpenóides. 
Eugenia - Atividades biológicas - Fitoquímica 
 
 
B0428 
ÓLEO ESSENCIAL DE THYMUS VULGARIS: PERFIL 
QUÍMICO POR CG-EM, ELABORAÇÃO DE 
FORMULAÇÕES FARMACÊUTICAS PARA USO 
TÓPICO E AVALIAÇÃO DO EFEITO COMO 
CONSERVANTE 
Maria Eduarda Costa Andrade (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP) e Prof. Dr. Marcos José Salvador 
(Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 

O objetivo deste estudo foi obter o perfil químico por 
CG-EM e avaliar a atividade antimicrobiana e 
antioxidante do óleo essencial de Thymus vugaris , bem 
como avaliar o efeito deste óleo como agente 
conservante em formulações farmacêuticas de uso 
tópico (creme e gel-creme). O óleo essencial 
apresentou boa atividade antimicrobiana (CIM < 1,56%) 
frente a bactérias e fungos e mostrou promissora 
atividade antioxidante no ensaio de ORAC-FL com 
capacidade antioxidante de 2765,28 µmol TE/g. Na 
avaliação do efeito como conservante em formulações 
de uso tópico o óleo essencial atuou como conservante, 
apresentando resultados semelhantes ás formulações 
controle positivo contendo nipagin e nipazol. Entretanto, 
no ensaio ORAC realizado com o creme contendo o 
óleo essencial a 10%, não se observou efeito 
antioxidante. Na caracterização química por CG/EM, 
verificou-se a presença de componentes majoritários 
descritos em literatura para este óleo tais como 
carvacrol, p-cimeno, α-pineno e timol. Assim, pode 
concluir que o óleo essencial de Thymus vulgaris 
apresentou atividade antimicrobiana, apresentando uso 
potencial como conservante em formulações 
farmacêuticas de uso tópico. Estudos mais 
pormenorizados se fazem necessários visando melhora 
avaliar o potencial deste óleo essencial para aplicações 
como conservante e insumo farmacêutico.  
Thymus vulgaris - Antimicrobiano - Antioxidante 
 
 
B0429 
ANÁLISE DA EXPRESSÃO DE CAVEOLINA-1 NO 
HIPOCAMPO DE RATOS NEONATOS E ADULTOS 
APÓS ENVENENAMENTO POR PHONEUTRIA 
NIGRIVENTER 
Edilene Siqueira Soares (Bolsista IC CNPq), Monique 
Culturato Padilha Mendonça, Leila Miguel Stavale e 
Profa. Dra. Maria Alice da Cruz Höfling (Orientadora), 
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
A barreira hematoencefálica (BHE) mantém a 
homeostasia do ambiente neural através do controle do 
tráfego de moléculas na interface sangue-cérebro. A 
quebra da BHE interfere na neurotransmissão e 
metabolismo do SNC. Acidentes com a aranha 
armadeira Phoneutria nigriventer causa nas vítimas 
distúrbios neurotóxicos; experimentalmente o veneno 
induz quebra da BHE pelo aumento do transporte 
vesicular através do endotélio vascular. A proteína 
caveolina-1 (Cav-1) é a principal proteína das cavéolas 
e sua expressão está relacionada ao aumento da 
endocitose celular. Nosso objetivo foi avaliar a 
expressão da Cav-1 no hipocampo, região límbica 
envolvida com memória e cognitição, por western 
blotting (WB) e sua distribuição regional 2, 5 e 24 h 
após o envenenamento em ratos. A reatividade anti-
Cav-1 aumentou nos vasos da região CA1 > CA2 > 
CA3 do hipocampo em ratos de 14 dias (P14) e 8 
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semanas. O aumento foi significativo apenas após 24 h 
e nos animais jovens (P14). Os resultados mostram que 
a via transcelular é afetada tardiamente já que a Cav-1 
atua diretamente na endocitose. Esse efeito não foi 
visto nos vasos hipocampais dos ratos adultos, 
sugerindo que os animais neonatos são mais 
suscetíveis à alterações fisiológicas no ambiente 
neural. O estudo da expressão diferencial da caveolina 
pode fornecer novos elementos para a compreensão da 
estrutura e funcionamento da BHE no envenenamento 
por Phoneutria. Faepex/Fapesp/CNPq. 
Caveolina - Veneno - Hipocampo 
 
 
B0430 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CELULAR E 
VIABILIDADE CELULAR EM CÉLULAS DE 
ADENOCARCINAMA DE MAMA HUMANO (MCF-7) 
TRATADAS COM TAMOXIFENO ASSOCIADO A 
LEUCINA E EPA 
Bianca Cristine Favero (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra. 
Maria Cristina Cintra Gomes Marcondes (Orientadora), 
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
O câncer, segunda causa de morte, promove sensíveis 
alterações metabólicas no hospedeiro, demandando 
ainda estudos pontuais quanto à sua resposta aos 
tratamentos convencionais e terapias co-adjuvantes. 
Desse modo, avaliamos o tratamento do tamoxifeno 
associado aos efeitos da leucina e ômega-3 sobre a 
atividade celular e viabilidade de células MCF-7, 
quando comparadas com fibroblasto, nosso controle 
(Vero). As duas linhagens de células receberam o 
mesmo tratamento, sendo distribuídas em oito grupos: 
1)controle(C); 2)tamoxifeno(T); 3)leucina(L); 4)ômega-
3(W); 5)ômega-3 e leucina(LW); 6) tamoxifeno e 
leucina(LT); 7) tamoxifeno e ômega-3 (WT) e 8) 
tamoxifeno, leucina e ômega-3 (TLW). A atividade 
celular foi analisada, após 24, 48 e 72 horas de 
tratamento, através da avaliação da atividade da 
fosfatase alcalina, que foi reduzida nas células MCF-7, 
após 72 horas, nos grupos LW, WT e TLW, quando 
comparadas à atividade celular em 24 horas, e nos 
grupos L e WT quando comparados com a atividade em 
48 horas de tratamento. Durante o tratamento de 48 
horas, houve diferença entre C e LT. Esses resultados 
sugerem que a associação entre os tratamentos 
potencializa a redução atividade celular, sendo mais 
evidente no grupo WT. Espera-se que as analises de 
viabilidade celular sigam os mesmos perfis da atividade 
celular.  
Câncer - Suplementação nutricional - Atividade celular 
 
 
B0431 

ESTUDO DA RESTRIÇÃO PROTÉICA E 
DEFICIÊNCIA HORMONAL SOBRE O 
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE RATAS 
Elizandra Murari Machado Chagas, Victoria Padula de 
Quadros e Profa. Dra. Maria Cristina Cintra Gomes 
Marcondes (Orientadora), Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 
 
O crescimento e desenvolvimento adequados são 
influenciados por vários fatores, principalmente 
alimentação. Estudamos a supressão de estrógeno e 
progesterona e a restrição protéica, bem como seus 
efeitos no crescimento de ratas. Ratas Wistar foram 
distribuídas em três grupos: controle (C), dieta 
hipoprotéica (H) e ooforectomizadas(O), avaliando-se o 
peso corporeo, semanalmente, e proteinas totais e 
albumina séricas e  teste de tolerancia a glicose, 
durante três momentos do período experimental de 4 
meses. De acordo com a literatura, hormônios sexuais 
alteram o padrão de crescimento. A deficiência de 
estrógenos nas ratas impossibilitam o início da fase 
puberal,  comprometendo o estímulo da atividade 
ostoblástica, nesse caso acarretando déficit no 
crescimento e deposição da matrix óssea; contudo, a 
deficiência hormonal também resulta em atraso do 
fechamento das epífeses, podendo explicar o 
desenvolvimento corpóreo. O crescimento tanto 
ponderal como longitudinal depende, entre outros 
nutrientes, da oferta de proteínas para a divisão celular 
e crescimento tecidual; assim quanto maior a restrição 
maior seriam as alterações no crescimento. Nesse 
estudo, até o presente momento, observou-se 
crescimento e desenvolvimento físico similar entre as 
ratas dos grupos H e O, quando comparadas ao grupo 
controle (C), sugerindo que a restrição protéica foi 
branda (8% de proteína) não acarretando prejuízos ao 
peso corpóreo. 
Deficiência Protéica - Deficiência hormonal - Crescimento e 

desenvolvimento 
 
 
B0432 
EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL 
COM LEUCINA SOBRE A EVOLUÇÃO TUMORAL E 
METABOLISMO PROTÉICO MUSCULAR EM RATOS 
JOVENS E SENIS PORTADORES DO TUMOR DE 
WALKER 256 
João Gabriel Dias Colosso (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Emilianne Miguel Salomao (Co-Orientadora) e Profa. 
Dra. Maria Cristina Cintra Gomes Marcondes 
(Orientadora), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
A evolução da neoplasia promove alterações, induzindo 
o estado caquético do paciente; a leucina estimula a 
síntese protéica e reduz a proteólise através das vias 
de sinalização celular. Neste projeto, objetivamos 
avaliar o crescimento tumoral e estado caquético em 
diferentes estágios etários do hospedeiro, submetidos à 
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modulação da dieta rica em leucina. Para isso, 
estudamos ratos jovens (J, 21 dias), adultos (A, 90 
dias) e senis (S, 300 dias), implantados ou não com 
tumor de Walker (W), e submetidos ou não a dieta com 
leucina (L), distribuídos em sete grupos: adulto controle 
(AC), tumor suplementado (AWL) ou não (AWC), jovem 
tumor suplementado (JWL) ou não (JWC) e senil tumor 
suplementado (SWL) ou não (SWC). Avaliamos o peso 
corpóreo, o crescimento tumoral, proteínas e glicose 
séricas e hormônios anabólicos e catabólicos. O teor de 
proteínas totais séricas foi menor nos grupos com 
tumor. A glicemia foi semelhante nos grupos senis e 
controle, porem os jovens apresentaram hipoglicemia 
aguda. O peso relativo do tumor em relação a carcaça 
foi maior nos jovens, porem nos grupos suplementados 
(JWL, AWL e SWL) o peso relativo menor. A insulina 
sérica foi reduzida nos grupos W, porém o grupo SWL 
apresentou maior valor. Esses resultados mostram que 
o crescimento tumoral induz intensa espoliação do 
hospedeiro e que a dieta rica em leucina atenuou o 
quadro de caquexia. 
Tumor de Walker - Suplementação nutricional - Senilidade 
 
 
B0433 
EFEITOS DA CONTAMINAÇÃO COM CÁDMIO E 
MODULAÇÃO PELO TRATAMENTO PRÉVIO COM 
LEUCINA, ACIDO ASCÓRBICO OU CLORETO DE 
ZINCO EM CÉLULAS TROFOBLÁSTICAS BEWO 
Marcella Regina Cardoso e Profa. Dra. Maria Cristina 
Cintra Gomes Marcondes (Orientadora), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
O aumento da poluição industrial mundial acaba por 
expor voluntária ou involuntariamente a população a 
determinados poluentes ambientais, tais como metais 
pesados, hidrocarbonetos orgânicos e pesticidas 
oriundos de diversas fontes. Dessa forma, as 
consequências destes poluentes para a saúde pública é 
colocada em evidência durante o período de 
desenvolvimento e crescimento humano, 
principalmente para a saúde da unidade materno/fetal – 
a placenta. Assim, o presente trabalho objetivou avaliar 
a influência do cádmio, metal pesado, em células 
trofoblásticas da placenta in vitro. Células trofoblásticas 
BeWo foram cultivadas e tratadas previamente com 
50M leucina (aminoácido de cadeia ramificada, que 
tem ação como sinalizador celular), 50M vitamina C ou 
50M cloreto de zinco (que têm ação anti-oxidante) 
para analisar os efeitos do cádmio nas células, 
moduladas pelo tratamento, sobre a atividade de 
enzima antioxidantes e produto da peroxidação lipídica. 
Espera-se que as células trofoblásticas que receberam 
o tratamento com a leucina, vitamina C ou zinco, 
mesmo contaminadas com o cádmio, apresentem 
aumento da atividade do processo antioxidativo, 
protegendo a integridade celular em detrimento das 
células não tratadas. 

Metal pesado - Placenta - Suplementação nutricional 
 
 
B0434 
PAPEL DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL COM 
LEUCINA E/OU ÁCIDO GRAXO POLI-INSATURADO 
ÔMEGA-3 NA PREVENÇÃO DE CÂNCER NA PROLE 
DE RATAS SUPLEMENTADAS 
Natália Miyaguti Angelo da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Profa. Dra. Maria Cristina Cintra Gomes Marcondes 
(Orientadora), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Diversos estudos destacam o efeito protetor da 
suplementação nutricional, como o aminoácido leucina 
e o ácido graxo ômega-3, contra diversos tipos de 
câncer.  O imprinting fetal preconiza que a exposição 
materna a certos ambientes e dietas durante o 
desenvolvimento embrionário pode influenciar a prole 
quanto ao risco de desenvolver doenças na vida adulta, 
como o câncer. Aliando tais propostas, nesse estudo, 
ratos Wistar foram distribuídos inicialmente em 4 
grupos para cruzamento de acordo com a dieta: 
controle (C); leucina (L); ômega-3 (ω-3); 
leucina/Omega-3 (L/3). Após o desmame da prole 
obtida, foi realizada redistribuição de cada grupo: prole 
que manteve a mesma materna versus prole que 
passou a receber dieta controle até a fase adulta, 
quando receberam inoculação do tumor de Walker 256; 
esses animais foram avaliados ate o 25º - 40º dias de 
evolução tumoral. Após o sacrifício, serão feitas 
análises comparativas de peso corpóreo; peso tumoral; 
histologia dos tecidos tumoral, do fígado e do músculo; 
expressão gênica para via glicolítica anaeróbica e 
aeróbica, e análise da concentração dos hormônios 
anabólicos e catabólicos entre os grupos. Esses 
resultados fornecerão importantes dados para análise 
da influência da dieta materna nas respostas do 
hospedeiro, como também na evolução do câncer 
nesses grupos suplementados. 
Leucina - Ômega 3 - Tumor de Walker 
 
 
B0435 
ATIVIDADE FÍSICA ASSOCIADA AO CRESCIMENTO 
TUMORAL E SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL DE 
LEUCINA. ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS 
IMPLANTADOS COM CARCINOSSARCOMA DE 
WALKER 256 
Victor Gobbi Sebinelli (Bolsista SAE/UNICAMP), Aline 
Tatiane Toneto, Emilianne Miguel Salomão (Co-
orientadora) e Profa. Dra. Maria Cristina Cintra Gomes 
Marcondes (Orientadora), Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 
 
Caquexia, caracterizada pela grande perda de peso, é 
o fator mais importante que leva à diminuição da 
qualidade e do tempo de vida em pacientes com 
câncer. Desse modo, o objetivo deste estudo foi avaliar 
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os efeitos da atividade física associada à 
suplementação nutricional de leucina em ratos 
implantados com tumor de Walker 256. Utilizamos ratos 
Wistar adultos, distribuídos em 8 grupos: Controle 
Sedentário (C), Tumor Sedentário (W), Controle 
Exercitado (CE), Tumor Exercitado (WE), Leucina 
Sedentário (L), Tumor Leucina Sedentário (WL), 
Leucina Exercitado (LE) e Tumor Leucina Exercitado 
(WLE). Os animais exercitados foram submetidos a 
exercício de natação durante 45 minutos/diários, num 
período de 45 dias antes do implante tumoral. Após o 
implante tumoral, os animais foram treinados por mais 
21 dias e então sacrificados. A evolução de peso 
corpóreo foi reduzida em todos os animais portadores 
de tumor em relação aos animais sem tumor. 
Observamos nos animais tumor leucina exercitados 
(WLE) redução de 50% no crescimento tumoral, em 
relação aos animais sedentários com tumor (W). Houve 
também, aumento em 35% do peso relativo do fígado e 
em 16% na concentração de lactato, como também 
redução em 37% na glicemia dos animais portadores 
de tumor em relação aos animais controles. Conclui-se 
que a atividade física associada à suplementação de 
leucina reduz a taxa de evolução tumoral melhorando o 
estado caquético dos animais portadores de tumor. 
Câncer - Exercício - Suplementação nutricional 
 
 
B0436 
EFEITOS DE DIETA HIPOPROTÉICA, DIETA DE 
CAFETERIA E CASTRAÇÃO SOBRE A TAXA 
METABÓLICA E SAÚDE ÓSSEA EM RATAS  
Victoria Padula de Quadros e Profa. Dra. Maria Cristina 
Cintra Gomes Marcondes (Orientadora), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos da 
alimentação pobre em proteínas ou rica em calorias e 
gorduras saturadas, e as alterações decorrentes da 
queda de hormônios sexuais na taxa metabólica e na 
saúde óssea de ratas. Ratas Wistar (inicialmente com 
24 dias e avaliadas até 150 dias de idade) foram 
distribuídas em 5 grupos: controle (C), dieta 
hipoprotéica (H), dieta de cafeteria (F), castradas (CA) 
e castradas com reposição hormonal (R), os quais 
foram submetidos a pesagens regulares, medições de 
taxas metabólicas e análise de hematócrito, e que 
serão submetidos à análise de resistência óssea e 
dosagens de hormônios do eixo hipotálamo-hipófise-
gônada, além de insulina, GH e IGF-1. No presente 
momento não houve diferença significativa entre as 
taxas metabólicas dos grupos H, F, CA e R em 
comparação ao C, porém as análises das tendências 
dos resultados espera-se que: o grupo H apresente 
menor taxa metabólica e menor resistência óssea, 
devido à deficiência em aminoácidos; que o grupo CA 
apresente menor resistência óssea devido à queda de 
hormônios sexuais; que o grupo R recupere o padrão 

ósseo sendo similar ao grupo C em função da 
reposição dos hormônios sexuais; e que o grupo F 
apresente maior taxa metábolica e menor resistência 
óssea devido à maior perda de fosfato e cálcio e maior 
ingestão calórica. 
Reposição hormonal - Nutrição - Saúde óssea 
 
 
B0437 
ANÁLISES MORFOMÉTRICAS NO COMPLEXO 
KIELMEYERA RUBRIFLORA CAMBESS 
(CALOPHYLLACEAE) 
Adriele Silva Evangelista (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Maria do Carmo Estanislau do Amaral 
(Orientadora), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Algumas dentre as 48 espécies do gênero Kielmeyera 
Mart. & Zucc podem ocorrer simpatricamente, e suas 
semelhanças morfológicas geralmente provocam 
confusões nas identificações. Esse grupo tem grande 
importância em diversos estudos (floração, herbivoria, 
farmacologia etc.) e uma melhor definição de suas 
relações taxonômicas é importante para sua 
compreensão. O presente projeto se propôs a 
investigar os complexos K. coriacea Mart. & Zucc. (com 
2 espécies, 2 subespécies e 7 variedades) e K. 
rubriflora Cambess.(com 3 espécies, 1 subespécie e 3 
variedades) por métodos morfométricos, e comparação 
dos resultados obtidos através de análises 
multivariadas, visando uma melhor delimitação das 
espécies de cada um dos complexos. Os dados foram 
obtidos pela medição de estruturas vegetativas e 
reprodutivas (comprimento e largura da folha, distância 
de nervuras, forma das sépalas, presença de 
indumento etc.). As análises de agrupamento do tipo 
UPGMA foram feitas no software Fitopac 2 . As 
primeiras análises para o complexo K. coriacea 
demonstraram uma correlação entre certos caracteres 
morfométricos (razão comprimento/largura da folha, 
forma da sépala) e local de ocorrência (indivíduos da 
Bahia, principalmente). Para o complexo K. rubriflora, 
as análises serão realizadas entre julho e agosto. 
Variação infraespecífica - Análise multivariada - Kielmeyera 
 
 
B0438 
CARACTERÍSTICAS HISTOPATOLÓGICAS E 
PROCESSO INFLAMATÓRIO DO MÚSCULO 
QUADRÍCEPS DE CAMUNDONGOS MDX, MODELO 
EXPERIMENTAL DA DISTROFIA MUSCULAR DE 
DUCHENNE 
Natália da Costa Pinheiro (Bolsista PIBIC/CNPq), Cintia 
Yuri Matsumura, Samara Camaçari de Carvalho, 
Juliana Alves Pereira e Profa. Dra. Maria Julia Marques 
(Orientadora), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é causada por 
mutação no gene responsável pela expressão da 
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proteína distrofina. A ausência da distrofina em fibras 
musculares de camundongos mdx e em pacientes 
acometidos pela DMD provoca instabilidade no 
sarcolema e degeneração muscular progressiva. Os 
objetivos deste trabalho foram realizar uma análise 
histopatológica do músculo quadríceps (reto femoral e 
conjunto de vastos) quanto à fibrose e área inflamatória 
e comparar as características histopatológicas de 
animais adultos e idosos. A inflamação foi avaliada pela 
técnica de hematoxilina-eosina e a fibrose pela técnica 
de Tricrômico de Masson. A área de inflamação dos 
vastos assemelha-se daquela obtida com o quadríceps 
como um todo, por isso todo o músculo foi analisado. 
Verificamos que cerca de 5% do quadríceps distrófico 
jovem apresenta processo inflamatório e este parece 
diminuir com o envelhecimento. Nos músculos dos 
idosos, a área de fibrose aumentou significativamente, 
se comparada a observada aos 4 meses de idade, 
entretanto deve-se ressaltar que cerca de 90% das 
fibras do quadríceps estão regeneradas. Os resultados 
obtidos sugerem que o estudo do quadríceps de 
animais mdx fornecem dados para melhor 
compreensão da regeneração muscular. 
MDX - Distrofia - DMD 
 
 
B0439 
CONTEÚDO DE DNA EM MIOCARDIÓCITOS DE 
CAMUNDONGOS ADULTOS HIPERGLICÊMICOS E 
IDOSOS NORMOGLICÊMICOS 
Isabela Santos Silva (Bolsista PIBIC/CNPq e FAPESP), 
Flávia G. Ghiraldini e Profa. Dra. Maria Luiza Silveira 
Mello (Orientadora), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Existem relatos de que em seres humanos a frequência 
de núcleos poliplóides com o avanço da idade é alta no 
coração, porém baixa no fígado. Em camundongos, 
ocorre uma situação inversa. Por outro lado, os graus 
de ploidia nos hepatócitos de camundongo se tornam 
elevados sob condições de hiperglicemia severa, mais 
do que sob envelhecimento. Neste trabalho 
investigamos se os conteúdos de DNA e graus de 
ploidia seriam afetados com ambas condições 
experimentais, à semelhança do que acontece aos 
hepatócitos. Miocardiócitos de camundongos BALB/c 
adultos e idosos e NODs (Non-obsese diabetic) 
hiperglicêmicos e normoglicêmicos foram analisados. 
Linfócitos (controle de ploidia 2C) foram também 
quantificados. As células tiveram seus valores Feulgen-
DNA obtidos em analisador de imagens Zeiss/Kontron 
(software KS 400-3). Nos animais NOD com 
hiperglicemia severa, embora alguns núcleos tenham 
apresentado graus de ploidia mais elevados do que em 
animais NOD adultos, não se demonstrou um aumento 
significante no conteúdo de DNA (teste de Mann-
Whitney).  Nos animais BALB/c também não se 
constatou diferença em valores Feulgen-DNA com o 
envelhecimento. Demonstra-se assim ligeiro efeito da 

hiperglicemia severa sobre os graus de ploidia em 
células cardíacas num modelo no qual esse fenômeno 
é pouco frequente. 
Coração - Diabetes - Envelhecimento 
 
 
B0440 
VISITAS PARA VALER, SÓ COM BOA MESA: 
BIOLOGIA DA POLINIZAÇÃO DE ESPÉCIES 
SINCRONOPÁTRICAS DE TIBOUCHINA 
(MELASTOMATACEAE) EM UBATUBA, SP 
Fernanda Barão Leite (Bolsista PIBIC/CNPq), Vinícius 
Lourenço Garcia de Brito (Co-orientador) e Profa. Dra. 
Marlies Sazima (Orientadora), Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 
 
O sucesso reprodutivo de plantas que dependem de 
polinizadores pode estar relacionado ao display e aos 
recursos florais. O objetivo deste estudo foi entender a 
importância do display floral e da qualidade e 
quantidade do recurso na frequência de visitas e na 
frutificação de cinco espécies sincronopátricas do 
gênero Tibouchina, em Ubatuba, SP. Estas espécies 
possuem flores roxas morfologicamente semelhantes, 
somente pólen como recurso e pelo menos um 
polinizador em comum (Bombus morio). Apesar de as 
flores de Tibouchina fothergillae serem as maiores e de 
T. granulosa apresentar mais flores por indivíduo, T. 
langsdorffiana foi mais visitada que as outras espécies 
(15.61 visitas/flor/dia). Em seguida, as espécies mais 
visitadas foram T. granulosa e T. clavata (6.35 e 5.31 
visitas/flor/dia, respectivamente). As flores de T. 
heteromalla e T. fothergillae apresentaram baixa 
visitação (0.21 e 0.03 visitas/flor/dia, respectivamente). 
Esses resultados são confirmados pelos dados de 
frutificação em condições naturais, sendo que em T. 
langsdorffiana e T. granulosa 100% das flores 
formaram frutos. T. clavata apresentou 70% de 
frutificação, enquanto que T. heteromalla e T. 
fothergillae não formaram frutos. Esse padrão pode ser 
explicado pelas características do pólen, que é mais 
abundante e possui maior viabilidade nas flores das 
espécies mais visitadas. Assim, o display floral parece 
não ser o fator mais importante na decisão das abelhas 
para visitar as flores, e sim as características do 
recurso floral. 
Polinização e reprodução - Atração de abelhas - Recurso floral 
 
 
B0441 
DETERMINANDO A ESTRUTURA MORFOLOGICA 
DOS ESPERMATOZÓIDES DE CAMELOBAETIDIUS 
BILLI DOMINIQUE ET AL., 2000 (EPHEMEROPTERA: 
BAETIDAE) 
Benito Leopoldo Trento (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Pedro Vale Brito, Frederico F. Salles e Profa. Dra. Mary 
Anne Heidi Dolder (Orientadora), Instituto de Biologia - 
IB, UNICAMP 
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Os Ephemeroptera possuem ninfas aquáticas e adultos 
alados, e ocupam todos os continentes exceto a 
Antártida. Com o objetivo de aumentar a disponibilidade 
de informações sobre a biologia reprodutiva em 
Ephemeroptera a morfologia dos espermatozoides de 
Camelobaetidius billi foi descrita sob microscopia 
eletrônica de transmissão. Os espermatozoides são 
alongados e delgados, sendo divididos em cabeça e 
flagelo. A cabeça consiste num núcleo longo e 
acrossomo cônico posicionado no ápice do núcleo. O 
núcleo apresenta formato aproximadamente cilíndrico, 
preenchido de forma homogênea por cromatina 
compactada. A base do núcleo é caracterizada pela 
inserção do centríolo numa cavidade do núcleo. O 
axonema segue ao centríolo e apresenta o padrão 
9+9+0 de microtúbulos, típico da ordem, onde o par 
central de microtúbulos está ausente. No flagelo 
também estão presentes uma mitocôndria e o corpo 
acessório, que desaparecem antes do final do 
axonema, sendo este, o último a se desorganizar. A 
morfologia dos espermatozóides de C. billi é 
semelhante aos de outras espécies da mesma família 
(Baetidae), indicando, provavelmente, a existência de 
caracaterísticas conservadas para a família. 
Baetidae - Morfologia - Espermatozóide 
 
 
B0442 
EFEITOS DO TRATAMENTO COM CICLOSPORINA A 
E HETEROPTERYS TOMENTOSA SOBRE 
PARÂMETROS BIOMÉTRICOS DE RATOS WISTAR 
TRATADOS POR 21 DE 56 DIAS 
Jacqueline Meriellen de Almeida (Bolsista FAPESP), 
Karine Moura de Freitas, Maria Aparecida da Silva 
Diamante, Marçal Henrique Amici Jorge e Profa. Dra. 
Mary Anne Heidi Dolder (Orientadora), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
A Ciclosporina A (CsA) é uma droga imunossupressora 
amplamente utilizada. Entretanto, seu uso causa 
diversos efeitos colaterais. Heteropterys tomentosa é 
uma planta brasileira conhecida popularmente como 
estimulante. A infusão das raízes teria efeito atenuante 
sobre os danos causados pela CsA nos testículos e 
próstata ventral de ratos tratados durante 56 dias. O 
objetivo deste estudo é analisar se H. tomentosa é 
eficiente para amenizar os efeitos colaterais da CsA 
nos testículos e na próstata ventral de ratos Wistar, 
tratados durante 21 dias e 56 dias. Foram utilizados 40 
ratos que divididos em dois grupos de números iguais e 
subdivididos em 4 subgrupos (n=5 em cada): grupo 
controle, H. tomentosa (Ht), Ciclosporina A (CsA) e 
Ciclosporina A mais H. tomentosa (CsA+Ht). No grupo 
tratado com CsA durante 56 dias foi observada 
significativa redução no ganho de peso e no peso final 
quando comparados ao controle, no grupo CsA+Ht não 
houve alteração significativa nestes parâmetros. O peso 

testicular não variou entre os grupos experimentais em 
nenhum dos dois tempos estudados. O tratamento com 
CsA durante 56 dias causou redução no peso da 
próstata ventral no grupo CsA quando comparado ao 
controle, resultado este não observado no grupo 
CsA+Ht. Com estes dados podemos sugerir que o 
tratamento com a planta ameniza efeitos colaterais da 
CsA. 
Heteropterys tomentosa - Próstata - Sistema reprodutor 
 
 
B0443 
EFEITO DE ESTRESSE DE PH E PROVÁVEL 
SINALIZAÇÃO POR ÁCIDO ABSCÍSICO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE ARABIDOPSIS THALIANA 
Gabriel Lopes Centoducatte, Gabriela B. Berro, 
Jaderson S. L. Armanhi, Natalia M. Silva, Priscila 
Riccardi e Prof. Dr. Paulo Arruda (Orientador), Instituto 
de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Organismos vegetais necessitam de condições ideais 
para seu desenvolvimento, tais como presença de 
macronutrientes, concentrações suficientes de gás 
carbônico e água, fotoperíodo adequado e pH ideal do 
substrato. A atuação do ácido abscísico (ABA), 
hormônio vegetal, se dá principalmente durante o 
estresse hídrico, contribuindo para o fechamento 
estomático, reduzindo a perda de água e inibindo o 
crescimento. Paralelamente, a família bZIP de fatores 
de transcrição participa no desenvolvimento vegetal 
modulando a adaptação do organismo às variações do 
meio ao controlar as reservas de glicose e regular a 
disponibilidade de água. Em Arabisopsis thaliana, a 
função do gene AtbZIP63, pertencente a esta família, é 
reprimida pela presença da conjugação glicose-ABA. 
Assim, em estresse hídrico, quantidades suficientes 
deste hormônio, conjugado à glicose, acabam por inibir 
AtbZIP63, de modo a cessar ou reduzir o crescimento. 
Neste trabalho, através da análise da expressão 
diferencial dos genes aba1 e AtbZIP63 por real-time 
PCR, objetivou-se averiguar a influência do estresse de 
pH na sinalização por ácido abscísico durante o 
desenvolvimento de A. thaliana, inferindo-se que, em 
condições não ideais, haja aumento na concentração 
deste hormônio, refletido pela maior expressão de 
aba1, culminando na redução da expressão de 
AtbZIP63 e afetando, consequentemente, o 
desenvolvimento vegetal. Observou-se alterações na 
expressão gênica e na morfologia das plantas quando 
submetidas a diferentes valores de pH do substrato. 
Expressão gênica - AtbZIP63 - Ácido abscísico 
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EFEITO COMBINADO DE NORADRENALINA E PH 
NA EXPRESSÃO DOS GENES DE MOTILIDADE EM 
E. COLI 
Marcelo Ventura Rubio, Fabio Vuolo Maia Floresta, 
Gabriel Vieira Santello, Izabella Pena Neshich (Co-
orientadora) e Prof. Dr. Paulo Arruda (Orientador), 
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Bactérias utilizam o sistema quorum sensing como um 
meio de coordenação da expressão de genes e 
comunicação.  Em Escherichia. coli um exemplo é o 
sistema do AI-3 (auto inducer 3), molécula semelhante 
à adrenalina e noradrenalina produzida pela bactéria, 
que modula genes relacionados à virulência e à 
motilidade. Além do sistema quorum sensing, 
condições ambientais tais como o pH podem influenciar 
a expressão de genes de modo diferencial. A fim de 
estudar o efeito tanto da noradrenalina quanto do pH 
em E.coli, submeteu-se a cepa K12 K88ab a diferentes 
pHs na presença ou ausência de noradrenalina. 
Avaliamos o crescimento das bactérias por meio de 
ensaios de motilidade, observando os halos de 
crescimento em placas de Petri (0,03% ágar). Também 
se analisou a motilidade por meio da avaliação do nível 
de expressão dos genes flhD (ativador de transcrição 
de genes relacionados ao flagelo) e QseC (receptor de 
membrana quorum sensing) comparados com o gene 
housekeeping rpoA (subunidade alfa da RNA 
polimerase) utilizando a técnica de Real Time PCR. 
Noradrenalina - Motilidade - Quorum sensing 
 
 
B0445 
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS 
MULTIGÊNICAS DAS PROLAMINAS: RELAÇÕES 
FILOGENÉTICAS ENTRE MILHO, SORGO, CANA E 
COIX 
Rafael Soares Corrêa de Souza (Bolsista FAPESP) e 
Prof. Dr. Paulo Arruda (Orientador), Instituto de Biologia 
- IB, UNICAMP 
 
As prolaminas constituem o grupo de proteínas de 
reserva mais abundante nas sementes de cereais. 
Utilizadas como fonte de nitrogênio, enxofre e carbono 
pelo embrião durante os estágios iniciais de 
desenvolvimento, as prolaminas são codificadas por 
genes altamente conservados entre as gramíneas e 
têm sido utilizadas como um bom modelo para estudos 
da regulação da expressão gênica e da evolução 
dessas espécies de plantas. As prolaminas são 
classificadas, de acordo com a solubilidade, em α-, β-, 
δ-, e γ-prolaminas. As α-prolaminas são compostas por 
repetições em tandem de domínios α-hélice 
flanqueados por resíduos de glutamina. O numero e a 
organização desses domínios α-hélice determinam a 
que classe pertencem, sendo as mais estudadas, a 
classe de 19 e 22kDa. Neste trabalho, estamos 
reavaliando as sequências que codificam as α-

prolaminas e comparando sua estrutura e organização 
em milho, cana-de-açúcar, sorgo e coix. Como passo 
inicial, propôs-se identificar e analisar todas as α- 
prolaminas presentes em coix, comparando-as com 
aquelas já descritas nos outros grupos. 
Prolaminas - Filogenia - Evolução 
 
 
B0446 
ALTERAÇÕES NA EXPRESSÃO GÊNICA DE HYDA 
E NIFE EM RESPOSTA À VARIAÇÃO DA 
CONCENTRAÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO NO 
MEIO 
Renata Zanetti Morelli, Alessandro Garritano, Amanda 
Araujo, Bruna Freire, Jennifer Paiva, Leonel Silveira e 
Prof. Dr. Paulo Arruda (Orientador), Instituto de Biologia 
- IB, UNICAMP 
 
O aumento da demanda energética e a preocupação 
com o ambiente motivou a busca por meios alternativos 
para a produção de energia. Este projeto utiliza a 
bactéria gram-positiva anaeróbia restrita Clostridium 
acetobutylicum, caracterizada pela capacidade de 
produzir hidrogênio a partir da quebra de carboidratos. 
O hidrogênio, quando combinado com oxigênio, produz 
vapor d’agua, desprendendo grande quantidade de 
calor. Dois genes, nifE e hydA, que codificam a 
nitrogenase e a hidrogenase respectivamente, serão 
analisados em meios próprio para essa bactéria, em 
meios com excesso de gás carbônico e em meios com 
excesso de nitrogênio. Esperamos encontrar 
mecanismos de feedback negativo regulando o HydA 
quando aumentarmos a concentração de dióxido de 
carbono (sub-produto da reação da hidrogenase) e de 
feedback positivo quando aumentarmos a concentração 
de nitrogênio (substrato da enzima). Atualmente estão 
sendo realizados diversos protocolos para extração de 
RNA e de cultura da bactéria, pois os utilizados até 
agora não funcionam adequadamente (a bactéria nao 
cresce à contento e a extração do RNA resulta em uma 
baixa quantidade de RNA integro. O RNA total será 
extraído e quantificado por uma reação de Real Time-
PCR, visando detectar alterações na expressão dos 
mesmos. 
Dióxido de carbono - Clostridium - Biohidrogênio 
 
 
B0447 
"MALE-KILLING" EM DROSOPHILA 
MELANOGASTER: É O COMPLEXO DE 
COMPENSAÇÃO DE DOSE UM ALVO DO 
MECANISMO ANDROCIDA DE SPIROPLASMA 
POULSONII? 
Thais da Costa, Gabriel Lorencini Fiorin, Paula Harumi 
N. Paolillo, Victoria Padula de Quadros e Prof. Dr. 
Paulo Arruda (Orientador), Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 
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Endossimbiontes herdáveis são responsáveis por 
vários fenótipos de manipulação reprodutiva em 
artrópodes. Em Drosophila, a bactéria citoplasmática 
Spiroplasma poulsonii causa a morte dos embriões 
machos da prole de fêmeas infectadas, promovendo 
alterações na proporção sexual observada nas 
populações naturais. O mecanismo molecular 
subjacente à morte restrita aos machos é pouco 
compreendido, mas existem evidências de que ele 
envolve o Complexo de Compensação de Dose (DCC), 
um complexo ribonucleoprotéico responsável pela 
hipertranscrição dos genes do cromossomo X em 
machos. No sentido de esclarecer se o nível de 
expressão dos genes codificadores das proteínas do 
DCC é afetado por ação de S. poulsonii, compararemos 
três pools de embriões gerados por fêmeas de 
Drosophila melanogaster infectadas pela bactéria e 
outros três produzidos por fêmeas não infectadas 
através de qRT-PCR. Para isto, extraímos o RNA total 
dos conjuntos de embriões e sintetizamos cDNAs. Se 
for identificada expressão diferencial significativa entre 
embriões infectados e não infectados, teremos 
evidência de que a manipulação da compensação de 
dose do cromossomo X pode ser parte integrante da 
estratégia de morte seletiva dos embriões machos de 
D. melanogaster induzida por S. poulsonii. 
Endossimbionte - Expressão gênica diferencial - Compensação de 

dose 
 
 
B0448 
CORRELAÇÃO ENTRE  FENOTÍPICOS CELULARES 
E MARCADORES DO TURNOVER DE TECIDOS 
ARTICULARES NA REMODELAÇÃO DA SÍNFISE 
PÚBICA DE CAMUNDONGOS C57BL 6  NO  PÓS-
PARTO E PUERPÉRIO 
Bianca Gazieri Castelucci (Bolsista PIBIC/CNPq), Sílvio 
Roberto Consonni, Viviane Souza Rosa, Henrique 
Marques Souza e Prof. Dr. Paulo Pinto Joazeiro 
(Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Em modelos animais como cobaia e camundongo a 
sínfise púbica (SP) fibrocartilaginosa remodela durante 
a prenhez dando lugar a um ligamento interpúbico (LI) 
para facilitar parto. No pós-parto, há retorno da 
histoarquitetura semelhante à SP de animais virgens. 
Pouco se sabe sobre a rápida remodelação de 
cartilagem da SP no pós-parto de camundongos. Tendo 
em mente a capacidade da SP de recapitular aspectos 
do desenvolvimento em contrapartida à pequena 
capacidade regenerativa de cartilagens de adultos, 
exploramos aspectos ultraestruturais e 
imunohistoquímicos de células da entheis 
osteoligamentosa da SP, particularmente colágeno II, 
fator de transcrição Sox9 e Doublecortin (DCX), 
marcador de condrócitos articulares. Utilizamos SP de 
camundongos C57bl6 virgens (VG), 19 dias de prenhez 
(ddp) e 1, 3, 5 e 10 dias pós-parto (dpp). Os resultados 

mostraram células com fenótipo de precursores 
cartilaginosos na porção proximal (PP) da enthesis e 
condrócitos propriamente ditos na porção distal (PD) 
em todos os grupos. Somente os grupos VG, 19ddg e 
10dpp apresentaram imunopositividade para Sox9 na 
PP. Já DCX apresentou reação positiva em todos os 
dias de estudo tanto na PP quanto na PD. Com base 
nestes resultados postulamos que a remodelação da 
SP no pós-parto de camundongo provavelmente tenha 
como base a participação de células das PP e PD da 
enthesis com ativação de SOX-9 para restabelecimento 
da SP. 
Sínfise púbica - Cartilagem - Camundongo 
 
 
B0449 
CARACTERIZAÇÃO DE MIOFIBROBLASTOS E 
JUNÇÕES INTERCELULARES NO LIGAMENTO 
INTERPÚBICO DE CAMUNDONGOS DURANTE A 
PRENHEZ E PÓS-PARTO 
Viviane de Souza Rosa, Sílvio Roberto Consonni, 
Monica Maria Moreira da Silva, Bianca Castelucci e 
Prof. Dr. Paulo Pinto Joazeiro (Orientador), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
Durante a prenhez do camundongo, a fibrocartilagem 
da Sínfise Púbica (SP) é gradualmente substituída por 
um ligamento interpúbico (LIp) que permite separação 
dos ossos púbicos e facilita o parto. No pós-parto, os 
ossos se reaproximam e a SP recupera sua 
histoarquitetura. As células fibrolásticas do LIp de 
animais prenhes possuem citoesqueleto semelhante ao 
de miofibroblastos e exibem junções intercelulares. 
Visando o reconhecimento de aspectos associados a 
homeostase do espaço interpúbico, avaliamos fenótipos 
e componentes de junções entre células dos tecidos 
interpúbicos de camundongos C57BL/6 durante a 
prenhez com emprego de microscopia de luz 
convencional, fluorescência e eletrônica de 
transmissão. As caracterizações fenotípicas e imuno-
expressões de Conexina 43 e -Catenina evidenciarem 
que células do LIp exibem prolongamentos e contatos 
intercelulares principalmente nos D18 e D19 da 
prenhez. A imuno-expressão de Conexina 43 e -
Catenina, constituintes de junções GAP e aderente, 
ocorreram no LIp partir do D15 até 10dpp, com maior 
intensidade nos D18 e D19. Os resultados obtidos bem 
como características do citoesqueleto de fibroblastos do 
LIp permitem supor que eles participam nos processos 
que garantem a homeostase do espaço interpúbico 
durante a prenhez, parto e pós-parto.  
Sínfise púbica - Junções intercelulares - Remodelação tecidual 
 
 
B0450 
ONTOGENIA DE FRUTOS E SEMENTES DE 
PASSIFLORA CAPSULARIS X PASSIFLORA 
SANGUINOLENTA (PASSIFLORACEAE – 



XX Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP – 24 a 26 de outubro de 2012 

 157

PASSIFLORA L. – SUBGÊNERO DECALOBA (DC.) 
RCHB.) 
Bárbara Bort Biazotti (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Sandra Maria Carmello Guerreiro (Orientadora), 
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Passifloraceae é muito cultivada nas regiões tropicais 
por conter espécies com flores vistosas, frutos 
comestíveis e propriedades farmacológicas. Passiflora 
é o gênero mais representativo da família e 
extremamente diverso, sendo dividido em quatro 
subgêneros e em várias seções. Na Seção Xerogona 
os frutos são do tipo cápsula, uma exceção em 
Passiflora. A compreensão de Passiflora tem sido 
ampliada graças à cooperação entre estudos 
morfoanatômicos e estudos genéticos. Neste contexto, 
objetivou-se estudar a ontogenia de frutos e sementes 
do híbrido interespecífico P. ‘Capsang’ por meio de 
microscopia de luz e eletrônica de varredura visando 
contribuir com dados mofoanatômicos para futuras 
análises de expressão gênica. O ovário é súpero, 
tricarpelar, unilocular, pluriovulado com placentação 
parietal, obovado-hexagonal (6 costelas) e densamente 
piloso. O fruto é uma cápsula carnosa, obovado a 
fusiforme-hexagonal (6 costelas), com raros tricomas e, 
quando maduro, abre-se por fendas irregulares nas 
regiões entre as costelas. No desenvolvimento do fruto 
ocorre espessamento da cutícula, aumento do número 
de camadas do mesocarpo, redução do número de 
idioblastos associados ao floema e, na maturidade, 
desorganização e lise da parede celular, amassamento 
de células do mesocarpo e consequente abertura do 
fruto, sem formar linha de deiscência.  
Anatomia - Passiflora - Fruto e semente 
 
 
B0451 
ONTOGENIA DE FRUTO E SEMENTE DE 
PASSIFLORA CAPSULARIS L. E PASSIFLORA 
CERVII MILWARD DE AZEVEDO 
Marcelo Rodrigues Vilarta (Bolsista FAPESP) e Profa. 
Dra. Sandra Maria Carmello Guerreiro (Orientadora), 
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
A família Passifloraceae agrega aproximadamente 750 
espécies distribuídas pelos trópicos, sendo constituída 
de lianas, ervas, arbustos e pequenas árvores. O 
gênero Passiflora tem sido objeto de intensiva revisão. 
A espécie Passiflora capsularis e a recém-descrita 
Passiflora cervii pertencem à seção Xerogona do 
subgênero Decaloba, dentro de Passiflora. Ambas as 
espécies são detentoras de frutos do tipo cápsula, uma 
exceção em Passiflora, cujos frutos comumente são do 
tipo baga. Tanto a morfologia quanto a anatomia de 
frutos dessas espécies são pouco estudadas ou até 
desconhecidas, assim sua distinção se baseia em 
poucos caracteres morfológicos, prejudicando a 
taxonomia do grupo. Nesse contexto o foco desse 

trabalho é a descrição do desenvolvimento anatômico 
de frutos e sementes de Passiflora capsularis e 
Passiflora cervii, e a busca por diferenças anatômicas 
entre as duas espécies. Até o presente momento foi 
feita a descrição do desenvolvimento do ovário de um 
estágio jovem até o amadurecimento, abordando as 
mudanças sofridas pelas células meristemáticas e a 
formação das estruturas que irão compor o fruto 
futuramente. Até o presente momento, não foram 
descritas diferenças significativas entre as duas 
espécies. O trabalho continuará com a descrição dos 
frutos e sementes, e os resultados apresentados no 
congresso. 
Anatomia vegetal - Xerogona - Decaloba 
 
 
B0452 
ESTUDO ULTRA-ESTRUTURAL DE 
ESPERMATOZÓIDES DE ESPÉCIES DO GÊNERO 
CORBULA (BIVALVIA, CORBULIDAE) DA REGIÃO 
COSTEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Amanda Bonini (Bolsista PIBIC/CNPq), Lenita de 
Freitas Tallarico, Fabrízio Marcondes Machado, Flávio 
Dias Passos, Gisele Orlandi Introíni (Co-orientadora) e 
Profa. Dra. Shirlei Maria Recco Pimentel (Orientadora), 
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Análises de espermatozóides de espécies do gênero 
Corbula têm contribuído com informações taxonômicas 
valiosas, complementando estudos anatômicos e 
conquiliológicos. O objetivo do trabalho é analisar a 
ultra-estrutura do espermatozóide de exemplares do 
gênero Corbula, buscando caracteres que os 
diferenciem, concedendo indícios de que pertencem ou 
não a espécies distintas. O espermatozóide de Corbula 
sp. foi analisado por Microscopia Eletrônica de 
Transmissão (TEM). O gameta masculino apresenta 
vesícula acrossomal curta, cônica e abaulada no ápice, 
sendo sua base elétron densa e seu ápice elétron 
lúcido. A região central é composta por um material 
difuso. O núcleo assume a forma de “barril” e possui 
uma fossa anterior sutil. A cromatina não é fortemente 
condensada, sendo possível a observação de espaços 
entre os cordões cromatínicos. A peça intermediária é 
composta por quatro mitocôndrias esféricas dispostas 
em anel ao redor de um par de centríolos curtos, 
perpendicularmente arranjados. O flagelo é simples e 
portador de um padrão de microtúbulos de 9+2. Os 
espermatozóides de Corbula sp e C. caribaea se 
apresentaram muito semelhantes,não sendo possível 
até o momento separar essas espécies pelas 
características ultraestruturais analisadas. 
Espermatozóide - Ultraestrutura - Moluscos 
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ESTUDO ULTRA-ESTRUTURAL DOS GAMETAS DE 
ESPÉCIES DA FAMÍLIA UNGULINIDAE (MOLLUSCA, 
BIVALVIA) 
Ariane Campos (Bolsista PIBIC/CNPq), Lenita de 
Freitas Tallarico, Flávio Dias Passos, Fabrízio 
Marcondes Machado, Gisele Orlandi Introíni (Co-
orientadora) e Profa. Dra. Shirlei Maria Recco Pimentel 
(Orientadora), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
A investigação da morfologia dos espermatozoides das 
espécies da família Ungulinidae (Mollusca: Bivalvia) 
contribui para a biologia reprodutiva e filogenia. 
Recentes estudos moleculares mostraram que a família 
Ungulinidae não está relacionada à Lucinidae e deve 
ser removida da superfamília Lucinoidea. No presente 
trabalho analisamos a ultraestrutura dos 
espermatozoides de Felaniella candeana e Diplodonta 
punctata com o auxílio da Microscopia Eletrônica de 
Transmissão. Ambas as espécies possuem a base 
nuclear do espermatozoide ligeiramente maior que seu 
ápice, sendo o núcleo alongado e com curvatura; a 
forma alongada do núcleo pode contribuir de modo 
eficiente para penetrar no revestimento citoplasmático 
dos óvulos maiores. A cromatina é bem compactada, o 
acrossomo é cônico e não há fossa nuclear anterior; as 
mitocôndrias projetam-se lateralmente além da base do 
núcleo; os centríolos proximal e distal são 
perpendicularmente arranjados e o flagelo possui 
arranjo microtubular convencional. Além disso, D. 
punctata apresenta compactação cromatínica tardia na 
região inferior do núcleo. Com essa análise é possível 
inferir que embora haja semelhanças entre Ungulinidae 
e Lucinidae, existem similaridades relevantes também 
entre Ungulinidae e Veneridae, sugerindo que os 
estudos sejam ampliados para melhor esclarecer o 
relacionamento entre essas famílias. 
Espermatozóide - Ultraestrutura - Moluscos 
 
 
B0454 
ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE AEROMONAS 
SALMONICIDA DE COLEÇÕES DE ÁGUA DOCE DA 
REGIÃO DE CAMPINAS, SP E PERFIL DE 
PRODUÇÃO DO FATOR CITOTÓXICO 
VACUOLIZANTE (VCF)  
Felipe Chaves Brandt Romanini (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Dr. Tomomasa Yano (Orientador), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
Aeromonas salmonicida, da família Aeromonadaceae, 
são bactérias gram-negativas, em forma de bacilos, 
anaeróbias facultativas, geralmente imóveis, conhecida 
por ser um patógeno de peixes e répteis, causando 
doenças furunculosas. A aerolisina, proteína de 50kDa, 
é uma hemolisina enterotóxica considerada o fator de 
virulência mais importante do gênero Aeromonas. 
Espécies desse gênero também produzem o fator 
citotóxico vacuolizante (VCF), uma serina protease 

capaz de induzir efeitos de vacuolização citoplasmática 
e morte celular por apoptose, mas sem atividade 
hemolítica (Martins et al., 2007). Através de técnicas de 
PCR, verificou-se que o VCF é uma toxina diferente da 
aerolisina já descrita. O mesmo é similar em 99,5% a 
uma família de proteínas ligantes de carboidratos, 
especificamente quitina, descrita em amostras de A. 
salmonicida. Foi verificada a produção do VCF em 
quinze amostras de A. salmonicida, isoladas na região 
de Campinas e identificadas por ensaios bioquímicos e 
moleculares, e pretende-se, a partir disso, analisar os 
efeitos citotóxicos dessa toxina em células Vero (rim de 
macaco verde africano), o que poderá, futuramente, 
esclarecer se este é um fator de virulência associado a 
esta espécie bacteriana. 
Aeromonas - VCF - Fator citotóxico 
 
 
B0455 
FORMAÇÃO DE BIOFILME POR AMOSTRAS DE 
AEROMONAS SALMONICIDA ISOLADAS DE 
COLEÇÕES DE ÁGUA DOCE DA REGIÃO DE 
CAMPINAS, SP 
Karine Vieira de Castro Quadros (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Dr. Tomomasa Yano (Orientador), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
Aeromonas são bactérias pertencentes à família 
Aeromonadaceae, as quais se apresentam como 
bacilos Gram negativos, anaeróbios facultativos, 
geralmente móveis. Entre as espécies, A. salmonicida é 
definida como um patógeno de peixes e répteis, muito 
estudada em função das doenças provocadas em 
cardumes de peixes e principalmente em função da 
sanidade de criadouros, onde se tem o objetivo de 
comercializar a carne destes animais. Sendo assim, o 
objetivo do projeto é estudar a formação de biofilme de 
A. salmonicida isoladas de água doce da região de 
Campinas-SP, sobre escamas de peixe, de forma a 
analisar estruturas tridimensionais através de técnicas 
de microscopia eletrônica de varredura (MEV). A fim de 
padronizar as técnicas de isolamento e identificação 
bioquímica de A. salmonicida os estoques de amostras 
(27 amostras) vindas do Hospital das Clínicas da Fac. 
de Medicina de Ribeirão Preto, USP foram utilizadas 
como padrão do estudo. Realizou-se diversos testes 
bioquímicos e, com aquelas amostras (15 amostras) 
que apresentaram os resultados compatíveis com os 
resultados esperados para a espécie em questão 
realizou-se o PCR.  
Biofilme - Aeromonas - Água doce 
 
 
B0456 
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FRUGIVORIA POR AVES, CHUVA DE SEMENTES E 
AVALIAÇÃO DE TÉCNICA ALTERNATIVA DE 
RESTAURAÇÃO EM UM FRAGMENTO DE MATA 
URBANO 
Larissa Godinho Nemes (Bolsista FAPESP), Veridiana 
Angeluzzi Jardim, Cristiane Patrícia Zaniratto e Prof. Dr. 
Wesley Rodrigues Silva (Orientador), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
A dispersão de sementes por aves é importante para a 
conservação e restauração de ambientes. Pretendemos 
avaliar uma técnica de dispersão controlada de 
sementes, utilizando aves frugívoras como ferramentas 
de restauração florestal. Desde janeiro/2012 
registramos as interações entre aves frugívoras e 
plantas em um pequeno fragmento no campus da 
Unicamp, além de oferecer sementes pequenas de 
plantas alóctones no interior de bananas para consumo 
pelas aves. A chuva de sementes dispersas pelas aves 
foi caracterizada em 27 coletores de 1m2 espalhados 
na área de estudo. Houve 44 interações entre 11 
espécies de plantas e 15 espécies de aves, sendo que 
Tangara sayaca interagiu com mais plantas (9) e 
Cecropia pachystachya interagiu com mais aves (6). 
Schefflera actinophylla foi a planta mais visitada (110) e 
Turdus leucomelas realizou o maior número de visitas 
(142). Das 34 espécies de sementes encontradas nos 
coletores, 13 ocorrem no fragmento. Um total de 34.498 
sementes caiu nos coletores, com densidades que 
variaram de 0,07 a 706 sem/m²). Das 5800 sementes 
oferecidas em bananas, somente 1,5% chegaram aos 
coletores. Aves frugívoras são importantes vetores de 
sementes mesmo em ambientes fragmentados e 
isolados e a oferta de sementes em bananas pode ser 
potencialmente vantajosa na restauração florestal. 
Frugivoria - Aves - Restauração 
 

Instituto de Física "Gleb Wataghin" 

 
B0457 
AVALIAÇÃO METABÓLICA DE PACIENTES COM 
DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH UTILIZANDO 
ESPECTROSCOPIA DE RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA COM O NÚCLEO DE FÓSFORO (31P-
MRS) 
Júlio César Somazz (Bolsista SAE/UNICAMP), Bruno 
Schmid, Marcondes França (Co-orientador) e Profa. 
Dra. Gabriela Castellano (Orientadora), Instituto de 
Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
A doença de Machado-Joseph é a forma de ataxia 
espinho-cerebral autossômica mais frequente. O 
objetivo deste estudo foi verificar a possibilidade de se 
usar a concentração de vários metabólitos contendo 
fósforo presentes no músculo gastrocnêmio como 
biomarcadores da doença. Para isso foi utilizada a 

técnica de espectroscopia por ressonância magnética 
para fósforo (31P-MRS). Em um estudo inicial feito com 
15 pacientes e 15 controles, utilizando um protocolo de 
repouso, não foi possível identificar diferenças 
significantes entre as concentrações de metabólitos dos 
dois grupos. No presente trabalho utilizou-se um 
protocolo envolvendo a aquisição de espectros antes 
(repouso) e depois (recuperação) da execução de 
exercício físico (flexão plantar) dentro do scanner de 
ressonância. Até o momento foram coletados espectros 
de 8 indivíduos sadios (controles, idade média 29±7 
anos, 3 mulheres) e 8 pacientes com a doença (idade 
média 42±11 anos, 6 mulheres), porém mais dados 
deverão ser coletados para melhor parear as 
populações estudadas. A ideia é verificar possíveis 
diferenças entre os grupos relativas à evolução de 
parâmetros no período de recuperação (como as 
concentrações de PCr, Pi e ATP - diretamente 
mensuráveis com a técnica -, e parâmetros como ADP 
e pH - que podem ser obtidos dos primeiros através de 
cálculos). 
31P-MRS - Doença de Machado-Joseph - Metabolismo 
 
 
B0458 
VARIAÇÕES METABÓLICAS NO CÉREBRO 
HUMANO DEVIDO A ESTÍMULO DEPENDENTE DA 
FREQUÊNCIA: UM ESTUDO USANDO 31P-FMRS 
Thiago Bulhões da Silva Costa, Ricardo C. G. Landim, 
Elvis L. Silva, Felipe R. Barreto, Carlos E. G. Salmon, 
Roberto J. M. Covolan e Profa. Dra. Gabriela 
Castellano (Orientadora), Instituto de Física "Gleb 
Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
A Espectroscopia de Ressonância Magnética Funcional 
de 31P (31P-fMRS) permite avaliar variações nas 
concentrações de metabólitos do cérebro de indivíduos 
sujeitos a um tarefa cognitiva. Esta técnica permite a 
detecção de moléculas como fosfocreatina (PCr), ATP, 
fósforo inorgânico (Pi), glicerofosfocolina, fosfocolina, 
glicerofosfoetalonamina, fosfoetalonamina e NAD-
NADH. Neste trabalho, utilizou-se 31P-fMRS para 
avaliar variações metabólicas associadas a estímulos 
visuais piscando com diferentes frequências (4, 8 e 
16Hz), já que é sabido que a resposta BOLD varia com 
a frequência do estímulo. Os dados foram coletados do 
córtex occipital com campo de 3.0 T, uma bobina de 
superfície de 14cm de diâmetro, utilizando uma 
sequência ISIS 3D localizada. Dez indivíduos saudáveis 
foram avaliados (idade média 268, 2 mulheres). As 
variações metabólicas percentuais em relação ao 
estado basal de cada bloco de estímulo (4, 8 e 16Hz) 
foram comparadas estatisticamente com as variações 
médias dos blocos de repouso. Para 4Hz, nenhum 
metabólito apresentou variação significante. Para 8Hz, 
houve uma tendência de decréscimo médio de 20% do 
Pi (p=0,064). Para 16 Hz, a PCr aumentou em média 
4% (p=0,026). O fato de que variações não foram 
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observadas em 4Hz mas sim em 8Hz e 16Hz é 
condizente com trabalhos encontrados na literatura. 
Espectroscopia de RM - Fósforo - Neurociências 
 

Instituto de Química 

 
B0459 
ESTUDOS ESTRUTURAIS DE INIBIDORES DA 
FOSFATASE HUMANA LMW-PTP ENVOLVIDA EM 
CÂNCER 
Natália Laís Bazzo (Bolsista PIBIC/CNPq), Valéria 
Scorsato, Mariana Pereira Dias, Thayane Previdelli, 
Daniela Barretto Barbosa Trivella (Co-orientadora) e 
Prof. Dr. Ricardo Aparicio (Orientador), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 
 
A proteína de baixa massa molecular LMW-PTP é um 
membro da família das proteínas tirosina fosfatases que 
atua principalmente nos processos de reconhecimento, 
migração e diferenciação celular e cuja superexpressão 
foi verificada em diversos tipos de tumores malignos, 
estando associada à agressividade das células 
tumorais. O presente estudo iniciou-se com a obtenção 
da proteína LMW-PTP por expressão recombinante, em 
concentração e rendimento satisfatórios, aliando, para 
isso, metodologias de purificação como cromatografia 
em coluna por afinidade e cromatografia de exclusão 
por peso molecular. Foram também elaboradas 
estratégias para obtenção de cristais da proteína na 
ausência e na presença de ligantes, em diferentes 
condições de cristalização, com a finalidade de realizar 
experimentos de difração de raios-X para determinação 
de estruturas cristalográficas. Compostos fornecidos 
por nossos colaboradores foram submetidos a ensaios 
de inibição de atividade enzimática com vistas à 
obtenção de complexos. Embora ainda não tenhamos 
obtido cristais e dados estruturais de complexos 
proteína: inibidor, os resultados até o momento 
demonstraram que a proteína de interesse encontra-se 
em condições ideais (pureza, rendimento e 
concentração) para cristalização e continuidade do 
trabalho. Apresentaremos aqui os resultados até o 
momento, incluindo ensaios de inibição realizados e 
estruturas cristalográficas obtidas. 
Câncer - Inibidores de fosfatase  - Biologia estrutural 
 
 
B0460 
CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DA FOSFATASE 
CDC-25B COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DE 
INIBIDORES COM POTENCIAL APLICAÇÃO EM 
TERAPIAS ANTICÂNCER 
Thayane Previdelli (Bolsista PIBIC/CNPq), Valéria 
Scorsato, Mariana Pereira Dias, Natália Laís Bazzo, 
Daniela Barretto B. Trivella e Prof. Dr. Ricardo Aparicio 
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 

 
De acordo com estudos recentes, algumas proteínas 
fosfatases são superexpressas em diversos tipos de 
cânceres humanos, e há correlação entre os níveis da 
fosfatase com a agressividade do tumor e o mau 
prognóstico. A CDC-25B humana é um membro da 
família das tirosinas fosfatases. Esta proteína está 
envolvida em vias de sinalização que controlam a taxa 
de divisão celular e encontra-se superexpressa em 
diversos tipos de tumores. Desta forma, a inibição desta 
enzima é considerada uma estratégia atraente para o 
desenvolvimento de novas terapias anticâncer. Neste 
trabalho,  a CDC-25B recombinante foi obtida a partir 
técnicas de biologia molecular, com expressão em 
células de E.coli (BL21D3), purificação por 
cromatografia de afinidade em coluna de níquel-
agarose, seguida de clivagem da cauda de histidina 
presente na construção do vetor e um último passo de 
purificação em coluna de exclusão por peso molecular. 
Foram realizados ensaios de inibição com diversas 
famílias de compostos fornecidos por colaboradores, 
com o objetivo final de obter-se a estrutura 
cristalográfica de complexos entre enzima e inibidor. A 
melhor condição de cristalização obtida consistiu-se da 
utilização do método de gota sentada em solução 
contendo (NH4)2SO4 (1.6M-2.1M), NaCl 500mM, Tris 
100mM pH7,0-8,5 e β-mercaptoetanol (0,25%). 
Conjuntos de dados foram coletados e estruturas 
cristalográficas foram resolvidas, no entanto, até o 
momento, não se observou densidade eletrônica 
próxima ao sítio ativo da enzima, indicando que o 
composto sob avaliação não se ligou à enzima nas 
condições de cristalização utilizadas. Este trabalho está 
em andamento e já contribuiu para a obtenção de 
protocolos de expressão, purificação e cristalização da 
fosfatase CDC-25B. Aqui serão reportados ensaios de 
inibição realizados por técnicas colorimétricas, 
resultados da expressão, purificação e determinação 
das estruturas cristalográficas obtidas. 
Câncer  - Inibidores de fosfatase  - Biologia estrutural 
 
 
B0461 
SÍNTESE DOS COMPLEXOS DE COBRE E ZINCO 
COM LEVOFLOXACINO 
Gabriella Pitondo Reis (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP), Paula Cristina Huber e Profa. Dra. Wanda 
Pereira Almeida (Orientadora), Instituto de Química - 
IQ, UNICAMP 
 
A doença de Alzheimer (DA) é a doença 
neurodegenerativa mais comum que afeta diretamente 
cerca de 10% da população com até 65 anos e cerca 
de 50% com até 85 anos. A DA manifesta-se 
gradualmente, com um progressivo e irreversível 
declínio cognitivo. Esta patologia é caracterizada por 
perda difusa de neurônios, deposição extracelular de 
fibrilas do peptídeo β-amilóide (Aβ) em placas senis e 
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por agregados intraneuronais de proteína tau 
hiperfosforilada, conhecidos como emaranhados 
neurofibrilares. Estudos revelam que placas Aβ 
amilóides insolúveis em cérebros com DA analisados 
post-mortem apresentam um enriquecimento anormal 
de Cu2+ e Zn2+. Relatos da literatura apresentam 
quelantes metálicos específicos para Cu2+ e Zn2+ como 
sendo capazes de reverter o estado de agregação do 
peptídeo Aβ. Através de diferentes ensaios avaliou-se a 
propriedade quelante para estes metais pelo 
antimicrobiano levofloxacino, preparando e 
caracterizando os complexos deste fármaco com zinco 
e cobre. 

Levofloxacino - Complexos com metais - Mal de Alzheimer 
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Centro de Biologia Molecular e Engenharia 
Genética 

 
B0462 
ESTUDO MOLECULAR EM PACIENTES COM 
PERDA AUDITIVA TRATADOS DE CÂNCER NA 
INFÂNCIA COM DERIVADOS DA PLATINA 
Caroline Vieira Conti (Bolsista ProFIS/CNPq) e Profa. 
Dra. Edi Lúcia Sartorato (Orientadora), Centro de 
Biologia Molecular e Engenharia Genética - CBMEG, 
UNICAMP 
 
Acredita-se que mais de 100 genes estejam envolvidos 
na surdez hereditária não sindrômica. Além disso, 
algumas mutações têm sido implicadas na 
predisposição à surdez quando associadas a agentes 
ototóxicos. A cisplatina e a carboplatina são drogas 
com atividade antitumoral que podem apresentar como 
efeito colateral a ototoxicidade. Esta é conhecida pela 
lesão do órgão periférico da audição. O objetivo do 
presente trabalho foi estudar a relação de mutações e 
polimorfismos em pacientes com ou sem perda auditiva 
que receberam quimioterapia com drogas ototóxicas na 
infância. Desta forma, foi realizado o rastreamento de 
mutações no gene GJB2 (por alelo específico e 
sequenciamento direto), mutações no gene mitocondrial 
MTRNR1 (por análise de restrição enzimática) e 
deleções envolvendo o gene nuclear GJB6 (por PCR 
multiplex). Entre os 48 indivíduos analisados, foi 
encontrada a mutação 35delG no gene GJB2 em 1 
indivíduo em heterozigose. No gene mitocondrial 
MTRNR1 foram encontradas as alterações A827G (4 
casos) e T825A (1 caso). Porém, não foi encontrada a 
mutação mitocondrial A1555G. As deleções ∆(GJB6-
D13S1830) e ∆(GJB6-D13S1854) não foram 
detectadas em nenhum dos indivíduos estudados. A 
frequência observada do alelo 35delG observada nos 
indivíduos estudados está de acordo com os dados da 
literatura. Entretanto, até o presente momento, ainda 
não é possível aferir uma conclusão mais precisa sobre 
a relação de mutações e polimorfismos na detecção de 
mutações em pacientes que usaram drogas ototóxicas. 
Surdez - Ototoxicidade - Carboplatina 
 

Centro Pluridisciplinar de Pesquisas 
Químicas, Biológicas e Agrícolas 

 
B0463 

AMPLIAÇÃO DO BANCO DE DNA DA COLEÇÃO DE 
PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS CPMA 
VISANDO AVALIAÇÃO DOS GERMOPLASMAS 
MANTIDOS EM COLEÇÃO 
Matheus Coimbra Pires de Lima (Bolsista 
ProFIS/CNPq) e Profa. Dra. Glyn Mara Figueira 
(Orientadora), Centro Pluridisciplinar de Pesquisas 
Químicas, Biológicas e Agrícolas - CPQBA, UNICAMP 
 
Este projeto tem como objetivo a ampliação do banco 
de DNA da coleção de plantas medicinais e aromáticas 
da Coleção de Plantas Medicinais e Aromáticas 
(CPMA), visando avaliação dos germoplasmas 
(unidade conservadora de material genético) mantidos 
em coleção. Estará sendo feita extrações e 
quantificações de espécies depositadas na CPMA, 
além de extração do DNA de acessos dos bancos de 
germoplasma de Maytenus ilicifolia, disponibilizando o 
DNA para futuros projetos de avaliação dos acessos e 
organização dos bancos de germoplasma. Ao decorer 
do ano será feito um levantamento bibliográfico sobre o 
uso de marcadores moleculares para as espécies em 
estudo, coleta de material vegetal para extração de 
DNA, extração de DNA dos acessos da CPMA e dos 
bancos de germoplasma, quantificação do DNA obtido 
e armazenamento, treinamento junto aos projetos de 
pesquisa em andamento na divisão de agrotecnologia 
do CPQBA nas técnicas de extração de DNA e 
genotipagem. A extração do DNA será realizada no 
laboratório da Divisão de Agrotecnologia, do CPQBA. A 
extração se dará através de reações bioquímicas 
utilizando-se o método MATAB e o DNA será 
quantificado em gel de agarose. 
Extração de DNA - Germoplasma - Plantas medicinais e aromáticas 
 
 
B0464 
UM CICLO DE SELEÇÃO ENTRE E DENTRO DE 
PROGÊNIES DE MEIOS IRMÃOS EM UMA 
POPULAÇÃO DE ERVA BALEEIRA (CORDIA 
VERBENACEA D.C.) 
Laís Clarice Tomé (Bolsista ProFIS/CNPq), Georgia 
Campanini e Prof. Dr. Ilio Montanari Junior (Orientador), 
Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, 
Biológicas e Agrícolas - CPQBA, UNICAMP 
 
Este projeto tem como objetivo avaliar agronômica e 
quimicamente 30 progênies de meios irmãos de Cordia 
verbenacea DC., espécie nativa que apresenta ação 
antiflamatória, tendo assim, grande importância 
medicinal. Esta avaliação está sendo feita através de 
um ensaio agrícola em blocos casualizados, em seis 
repetições. Serão analisados o comportamento das 
progênies de meios irmãos e suas características de 
produção de biomassa verde, de folhas secas, o índice 
de colheita e a produção de óleo essencial. Até o 
presente momento foram feitas a marcação e contagem 
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das plantas, coleta das sementes, semeadura no 
viveiro, replantio das famílias incompletas e extração de 
óleo essencial de algumas famílias. Após a extração de 
óleo essencial de todas as famílias teremos os dados 
necessários para estimar a variabilidade disponível 
para o melhoramento, a herdabilidade das 
características analisadas, o progresso esperado com a 
seleção e as correlações genéticas, ambientais e 
fenotípicas entre as características analisadas.  
Cordia verbenacea - Erva baleeira - Meios irmãos 
 

Faculdade de Ciências Médicas 

 
B0465 
MEIO AMBIENTE, TRABALHO E PRODUÇÃO DE 
SAÚDE DOENÇA: ELABORAÇÃO DE MATERIAL 
EDUCATIVO SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO 
NA CRIAÇÃO DE SUÍNOS 
Gabriela Simei Dias (Bolsista ProFIS/CNPq), Maria Inês 
Monteiro (Co-orientadora) e Profa. Dra. Aparecida Mari 
Iguti (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - 
FCM, UNICAMP 
 
O Brasil é o quarto maior produtor de suínos no mundo, 
com um plantel de 45 milhões de cabeças, sendo um 
grande exportador de carne suína. Envolve 
aproximadamente um milhão de trabalhadores diretos e 
indiretos. Apesar disso, o conhecimento sobre as 
condições de trabalho na suinocultura é muito pouco 
explorado. Assim, esse é um projeto de natureza 
interdisciplinar integrando ao menos as áreas de saúde 
pública, educação em saúde e trabalho. O objetivo 
desse estudo é de analisar o contexto geral da 
suinocultura no Brasil, considerando os aspectos das 
condições de trabalho e dos possíveis impactos à 
saúde dos trabalhadores e elaborar material educativo 
e informativo de acordo com as informações obtidas 
sobre as condições e prevenções para os trabalhadores 
das granjas de criação de suínos. 
Suinocultura - Condições de trabalho - Educação em saúde 
 
 
B0466 
COMPARAÇÃO ENTRE TRABALHADORES 
FORMAIS E INFORMAIS COM ACIDENTE DE 
TRABALHO NO ANO DE 2009 E 2010, NA CEASA 
CAMPINAS 
Jéssica Pereira da Costa (Bolsista ProFIS/CNPq), 
Maria Inês Monteiro e Profa. Dra. Aparecida Mari Iguti 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
Em 2006 foram registrados no Brasil 503.890 acidentes 
e doenças do trabalho, de trabalhadores segurados da 
Previdência Social, sem incluir os autônomos e as 
empregadas domésticas. Como consequência houve o 

afastamento do trabalho de 440.124 trabalhadores 
devido à incapacidade temporária, 8.383 trabalhadores 
por incapacidade permanente, e o óbito de 2.717 
trabalhadores, indicando o impacto das atividades 
econômicas sobre a saúde da população e a relevância 
deste tema. O projeto propõe um estudo sobre os 
acidentes de trabalho ocorridos na Central de 
Abastecimento de Campinas - CEASA e visa comparar 
os acidentes de trabalho, entre trabalhadores formais e 
informais, no período de 2009 e 2010. Os trabalhadores 
que se acidentam na Ceasa recebem o primeiro 
atendimento no Ambulatório local, onde é preenchida 
uma ficha cadastral (VISATRA) com informações 
pessoais e sobre o evento, com posterior inserção no 
banco de dados em programa EPIINFO. Neste estudo 
serão levantados dados do perfil dos acidentados, dos 
tipos de acidentes ocorridos, comparando os 
trabalhadores formais e informais. Até o momento 
foram digitadas 260 fichas, sendo a maioria de 
trabalhadores formais, do sexo masculino, com a 
função de ajudante geral. Os acidentes são típicos com 
localização mais frequentemente atingindo membros 
superiores e inferiores. 
Acidente de trabalho - Trabalhadores formais - Trabalhadores 

informais 
 
 
B0467 
COMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES EM 
PACIENTE PÓS TRANPLANTADOS HEPÁTICOS 
Luan Fernando dos Santos Rocha (Bolsista 
ProFIS/CNPq) e Profa. Dra. Ilka de Fátima Santana 
Ferreira Boin (Orientadora), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O transplante de fígado ocorreu pela primeira vez, com 
êxito, em 1963, comandado pelo Dr. Starzl Etal, no 
Colorado, Estados Unidos. Conhecido também como 
transplante hepático, esse procedimento cirúrgico 
consiste na substituição de um fígado doente – de um 
paciente com doença hepática avançada, progressiva e 
irreversível – por um fígado sadio (enxerto hepático) 
extraído de um doador. Este enxerto hepático pode ser 
obtido de doador cadavérico ou através de uma parte 
do fígado extraído de um doador vivo. As indicações 
desse tipo de procedimento são para todas as doenças, 
agudas ou crônicas do fígado, nas quais, se esgotaram 
todas as possibilidades de tratamento clínico, tendo 
como consequência maior a falência hepática. O 
objetivo deste trabalho é analisar os efeitos cardíacos, 
devido o uso de imunossupressores, utilizados após 
transplantes hepáticos, os quais possibilitaram 
melhores resultados, pois reduzem os índices de 
rejeição. É de extrema importância o uso dos 
imunossupressores, que ajuda a “enfraquecer” o 
sistema imunológico para que este não rejeite o órgão. 
Todavia, a dosagem deve ser exata, pois ao ingerir 
uma quantidade maior, o seu organismo pode ficar 
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mais susceptível às infecções e a toxicidade, e ao 
ingerir uma quantidade menor o seu organismo poderá 
rejeitar o órgão transplantado. A utilização de 
imunossupressores além de “enfraquecer” o sistema 
imunológico prejudica a fisiologia do coração, levando o 
paciente a ter complicações cardíacas. 
Transplantes - Imunossupressores - Coração 
 
 
B0468 
TRANSPLANTE DE FÍGADO: ESTUDO 
PROSPECTIVO DA ANÁLISE DE SOBREVIDA DO 
RECEPTOR DE ACORDO COM O INDICE DE RISCO 
DO DOADOR  
Tamires de Miguel Menas (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Profa. Dra. Ilka de Fátima Santana Ferreira Boin 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
O transplante hepático é uma técnica recente, pois teve 
inicio á cerca 49 anos através do pioneiro T. E. Starzl e 
sendo usado como terapia para doenças hepáticas 
terminal desde a década de 1980, após sua aprovação 
pelo National Health Institute (USA) em 1983. O atual 
estudo tem como objetivo analisar as causas de 
mortalidade em pacientes que foram submetidos ao 
transplante hepático de acordo com o índice de risco do 
doador, e como metodologia será utilizados nos 
próximos meses dados coletados de organização de 
contratos de órgão (OPO) e unidade de transplante de 
fígado - Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) 
de 100 transplantes. Os destinatários terão seus dados 
coletados no pré-operatório e serão seguidos pelo 
menos seis meses para analisar o pós-operatório. Será 
utilizado o calculo MELD (modelo para estágio final 
doença hepática) dos pacientes e as variáveis de 
doadores necessárias para o DRI (idade (anos), gênero 
(masculino/feminino), corrida (branco, preto ou outros), 
doença hepática, presença de hepatite C - VHC (Sim 
ou não)). Os resultados esperados é poder avaliar se 
os receptores que receberam órgãos advindos de 
receptores com alto índice de DRI tenham apresentado 
menor tempo de sobrevida. 
Transplante de fígado - Sobrevida - Doador 
 
 
B0469 
MEIO AMBIENTE, TRABALHO E PRODUÇÃO DE 
SAÚDE-DOENÇA: PERFIL DOS TRABALHADORES 
COM ACIDENTE DE TRABALHO, NO ANO DE 2009 
E 2010, NA CEASA CAMPINAS 
Juliana Petta do Nascimento (Bolsista ProFIS/CNPq), 
Aparecida Mari Iguti (Co-orientadora) e Profa. Dra. 
Maria Inês Monteiro (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A Central de Abastecimento de Campinas (CEASA - 
Campinas) gera cerca de 5.300 empregos diretos e 

20.000 empregos indiretos. Neste caso, existem 
diferentes perfis de trabalhadores no local, o que gera a 
necessidade de estudar esses perfis para promover a 
saúde e segurança dos trabalhadores e também evitar 
acidentes buscando métodos de prevenção dos 
mesmos. O objetivo deste estudo é analisar o perfil dos 
trabalhadores que sofreram acidentes de trabalho na 
CEASA - Campinas nos anos de 2009 e 2010. Quando 
o Ambulatório da CEASA recebe um trabalhador 
acidentado, o mesmo recebe os cuidados necessários 
e a seguir é preenchida uma ficha (VISATRA) com os 
dados pessoais, tipo de acidente e local lesionado e se 
há a necessidade de afastamento do trabalho. Essas 
fichas são digitadas em um banco de dados (EPIINFO), 
base para a presente análise. A maioria dos 
acidentados é do sexo masculino, com funções de 
pouca qualificação e as lesões típicas ocorreram em 
membros superiores/inferiores; as lombalgias também 
são frequentes . 
Ceasa - Trabalhadores - Acidente de trabalho 
 
 
B0470 
PROCESSAMENTO DE INSTRUMENTAL EM 
INSTITUTOS DE BELEZA E SUA RELAÇÃO COM 
RISCO DE TRANSMISSÃO DE HEPATITES B E C 
Luana Silva Souza (Bolsista ProFIS/CNPq) e Profa. 
Dra. Maria Isabel Pedreira de Freitas (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O número de casos das Hepatites B e C vêm 
aumentando consideravelmente no Brasil. O vírus da 
hepatite B e C podem ser transmitidos pelo contato de 
instrumentos pérfuro-cortantes provocadores de 
abrasões na derme ou epiderme. O presente estudo 
objetiva avaliar como é realizado o processamento dos 
instrumentos críticos utilizados em estabelecimentos de 
beleza. A relação do aumento das Hepatites com o uso 
de instrumentos nos institutos de beleza foi alertada por 
Focaccia em 2004. Para se estabelecer o número de 
institutos de beleza a serem visitados, procurou-se a 
Coordenação de Vigilância Sanitária – COVISA, e 
obteve-se o total de 68 institutos de beleza cadastrados 
na região sul e sudoeste de Campinas, para uma 
população estimada em 2.832.297 habitantes.  
Aguarda-se a liberação pelo CONEP para se iniciar a 
coleta de dados. Um questionário será aplicado aos 
operacionalizadores do processamento dos 
instrumentos, validado e aplicado em outro município, 
que vem demonstrando a utilização indevida de 
equipamentos nos estabelecimentos e disposição em 
receber instruções por parte dos operacionalizadores.O 
instrumento inclui a caracterização do estabelecimento 
e do processamento dos instrumentos críticos e não 
críticos usados. Esse estudo poderá determinar fatores 
que possam estar colocando em risco a saúde das 
pessoas que procuraram os estabelecimentos de 
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beleza e a possível existência da relação com aumento 
no índice das Hepatites B e C. 
Hepatite B e C - Institutos de beleza - Processamento instrumental 
 
 
B0471 
PROCESSAMENTO DE INSTRUMENTAL EM 
INSTITUTOS DE BELEZA E SUA RELAÇÃO COM O 
RISCO DE TRANSMISSÃO DE HEPATITES B E C NA 
REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, 
SÃO PAULO 
Talita Rodrigues Nicacio (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Profa. Dra. Maria Isabel Pedreira de Freitas 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
O número de casos das Hepatites B e C vêm 
aumentando consideravelmente no Brasil. O vírus das 
hepatites B e C podem ser transmitidos pelo contato de 
instrumentos pérfuro-cortantes provocadores de 
abrasões na derme ou epiderme. O presente estudo 
objetiva avaliar como é realizado o processamento dos 
instrumentos críticos utilizados em estabelecimentos de 
beleza. A relação do aumento das Hepatites com o uso 
de instrumentos nos institutos de beleza foi alertada por 
Focaccia em 2004. Para se estabelecer o número de 
institutos de beleza a serem visitados, procurou-se a 
Coordenação de Vigilância Sanitária – COVISA, e 
obteve-se o total de 80 institutos cadastrados na região 
central de Campinas, para uma população estimada em 
2.832.297 habitantes.  Aguarda-se a liberação pelo 
CONEP para se iniciar a coleta de dados. Um 
questionário será aplicado aos operacionalizadores do 
processamento dos instrumentos, validado e aplicado 
em outro município, que vem demonstrando a utilização 
indevida de equipamentos nos estabelecimentos e 
disposição em receber instruções por parte dos 
operacionalizadores. O instrumento inclui a 
caracterização do estabelecimento e do processamento 
dos instrumentos críticos e não críticos usados. Esse 
estudo poderá determinar fatores que possam estar 
colocando em risco a saúde das pessoas que 
procuraram os estabelecimentos de beleza e a possível 
existência da relação com aumento no índice das 
Hepatites B e C.  
Hepatite - Centros de embelezamento - Fômites 
 
 
B0472 
O SENTIDO OLFATÓRIO DO LÚPUS ERITEMATOSO 
SISTÊMICO 
Caroline Cristina Gomes (Bolsista ProFIS/CNPq), 
Caroline C. Gomes, Simone Appenzeller, Fernando A. 
Peres e Profa. Dra. Simone Appenzeller (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O estudo feito no projeto: O sentido olfatório no lúpus 
eritematoso sistêmico baseia- se na análise dos 

resultados do teste do olfato feitos em pacientes com 
lúpus e controles (entrevistados que não possuem 
lúpus), realizado com canetas odorizadas (Sniffin'Sticks 
kit (Burghart Medizintechnik, Wedel, Germany), 
compostos por três fases: identificação, discriminação e 
de tolerância ao cheiro. Também é aplicado dois 
questionários internacionais: (BAI) para avaliar a 
ansiedade e (BDI) para avaliar a depressão dos 
entrevistados.O objetivo da aplicação desse teste e dos 
questionários é comparar o resultado dos indivíduos 
que não tem doenças autoimunes com os pacientes 
que possuem a doença LES (Lúpus Eritematoso 
Sistêmico), a qual é considerada como uma doença 
autoimune e afeta o olfato, prejudicando-o. Além de 
afetar o olfato, temos como sintomas ansiedade e 
depressão. De fato ainda não há nenhuma conclusão 
do projeto, porém o resultado esperado é que os 
pacientes que possuem LES tenham uma perda do 
olfato, índices elevados de alteração de humor: 
ansiedade e depressão. Ao decorrer do período de 
vigência da bolsa, são aplicados vários testes e feitas 
outras atividades relacionadas ao projeto. 
Perda de olfato - Alterações de humor - Depressão 
 
 
B0473 
ÍNDEX DE ADIPOSIDADE CORPORAL NO LÚPUS 
ERITEMATOSO SISTÊMICO  
Priscila Aparecida da Silva Cardoso (Bolsista 
ProFIS/CNPq), Nailú Angélica Sinicato, Fernando 
Augusto Peres, Lilian Tereza Lavras Costallat e Profa. 
Dra. Simone Appenzeller (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Introdução: O índex de massa corpórea (IMC) é muito 
utilizado para indicar a situação do peso do individuo, 
recentemente um novo índex para mensurar a 
adiposidade corporal foi desenvolvido para estimar a 
porcentagem de gordura, o Índex de Adiposidade 
Corporal (BAI). Pacientes com Lúpus Eritematoso 
Sistêmico (LES) apresentam grande incidência de 
doenças aterosclerótica e por isso avaliamos o IMC e o 
BAI. Objetivo: Comparar o BAI e o IMC na 
classificação do peso em pacientes com LES e 
controle. Método: Foi realizado um estudo transversal 
com a inclusão de pacientes de LES. Avaliamos 
medidas antropométricas, o IMC e o BAI. Resultado: 
Foram incluídos 100 pacientes e 100 controles. A 
média da cintura foi de 95 cm no LES e de 80,13 cm 
nos controles. A média da circunferência do quadril foi 
de 102,8 cm no LES e de 98,27 cm nos controles. A 
média da relação cintura/quadril foi de 0,9 cm no LES e 
0,82 cm nos controles. A média do BAI nos pacientes 
foi de 33,1 e nos controles 27,2, e segundo o BAI 
observamos 47 (47%) pacientes e 29 (29,59%) 
controles acima do peso. A média do IMC nos 
pacientes foi de 29,1 e nos controles 21,8 e segundo o 
IMC observamos 67 (67%) pacientes com LES e 14 
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(14%) controles acima do peso. Conclusão: Pacientes 
com LES apresentam maior prevalência de gordura 
abdominal em relação aos controles.  
LES - BAI - IMC 
 
 
B0474 
ANÁLISE DE ATROFIA CEREBRAL ATRAVÉS DA 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO LÚPUS 
ERITEMATOSO SISTÊMICO JUVENIL 
Weslley Geraldo Ferreira (Bolsista ProFIS/CNPq), Aline 
Tamires Lapa, Roberto Marini, Fernando Cendes e 
Profa. Dra. Simone Appenzeller (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico juvenil 
(LESj) apresentam alterações cerebrais estruturais. Foi 
constatado que muitos desses pacientes possuem 
distúrbios cognitivos que podem se intensificar de 
acordo com a duração da doença. O objetivo desse 
trabalho é analisar o volume cerebral e do corpo caloso 
dos pacientes com LESj e relacionar alterações 
cerebrais com a presença e intensidade da doença. 
Foram selecionados 51 pacientes (48 mulheres) do 
Ambulatório de reumatologia pediátrica da UNICAMP e 
50 controles (36 mulheres) com distribuição de idade e 
sexo similar aos pacientes. Para coletar as informações 
foram utilizadas medições volumétricas de imagens de 
ressonância magnética obtidas de um aparelho de 3 
Tesla, com aquisições em plano sagital, analisadas e 
manualmente segmentadas através do software 
Neuroline desenvolvido no laboratório de neuroimagem 
da UNICAMP, que fornece a volumetria das diversas 
estruturas cerebrais. As informações coletadas foram 
analisadas a fim de se comparar os controles e 
pacientes com LESj. O volume do cérebro e do corpo 
caloso em pacientes com LESj foram em média 
1077112,8 mm3 e 10587,6 mm3 respectivamente. 
Enquanto que o volume cerebral e do corpo caloso dos 
controles foram 1188892 mm3 e 10807,8 mm3 (p>0,05) 
respectivamente. Mesmo que pacientes com LESj 
possuíssem volumes cerebrais semelhantes aos de 
controle, notou-se que o corpo caloso apresentava-se 
com valores inferiores, demonstrando que havia 
alteração nessas estruturas. Dessa maneira, o método 
de se comparar volumetricamente a estrutura cerebral 
de pacientes que possuem doenças que afetam o 
Sistema Nervoso Central através de exames rotineiros 
e de softwares que realizam segmentações como o 
Neuroline deve ser considerado no tratamento de 
pacientes com LESj. 
Lúpus eritematoso sistêmico - Ressonância magnética - Atrofia 
 

Faculdade de Educação Física 

 
B0475 

AVALIANDO A INCLUSÃO ESCOLAR: O OLHAR DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
Caroline Rodrigues Dias (Bolsista ProFIS/CNPq) e Prof. 
Dr. Paulo Ferreira de Araujo (Orientador), Faculdade de 
Educação Física - FEF, UNICAMP 
 
Devido a vários estudos realizados com crianças cegas, 
foi comprovado que estas podem estar ameaçadas por 
um grave retardamento psicomotor. Com o objetivo de 
discutir prováveis soluções para um melhor 
desenvolvimento dessas crianças, o presente estudo 
buscou, através de resultados de pesquisas científicas, 
formas que a educação física tem para amenizar esse 
problema. Com base em estudos especificamente em 
S. HUGONNIER, citado por BRUNO (1997) 
descobrimos, que a melhor forma de remediar esse 
comprometimento é oferecer uma educação 
psicomotora que conduza a descoberta de seu 
esquema corporal, do espaço e do ambiente em que 
vive, permitindo-lhe a aquisição de atitudes gestuais e 
comportamentais oferecendo  uma boa relação com o 
mundo que a cerca. Acredita-se por isso que a 
Educação Física, em especial a Ginástica Artística 
pode trazer vários benefícios que contribuem para o 
desenvolvimento dessas crianças. Já que ela possui 
movimentos básicos que promovem a aquisição de 
uma consciência corporal mais apurada, onde um D.V 
pode usar de tais conhecimentos, para fins de criação 
de uma maior autonomia e uma melhora em sua 
qualidade de vida. 
Inclusão escolar - Qualidade de vida - Educação física adaptada 
 
 
B0476 
INFLUÊNCIA DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E 
DOS HÁBITOS ALIMENTARES NA QUALIDADE DE 
VIDA DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS 
Tamires Maciel de Araujo (Bolsista ProFIS/CNPq), 
Erika da Silva Maciel , Jaqueline Girnos Sonati, Dênis 
Marcelo Modeneze e Prof. Dr. Roberto Vilarta 
(Orientador), Faculdade de Educação Física - FEF, 
UNICAMP 
 
As discussões e conceitos sobre a inclusão são bem 
fundamentados por diversos estudos e amparados por 
uma Legislação e diretrizes amplas. Porém, esta 
situação se distancia da prática e realidade, nas quais 
este processo inclusivo ainda não foi concretizado. O 
professor de Educação Física, no espaço de suas 
aulas, tem inúmeras possibilidades de contribuir com a 
inclusão. Esta pesquisa originalmente realizou uma 
abordagem  metodológica com a revisão da literatura 
para a construção do referencial teórico baseada no 
desenvolvimento de um texto e uma apresentação 
pública baseada nos artigos “An investigation of the 
ways Tehran university students follow a specific life 
style and pass their leisure time with an emphasis on 
sport” e “Review of the effective talent identification 
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factors of badminton for better teaching to success”. 
Também realizamos o estudo de caso de um projeto 
social de uma equipe de Badminton divulgado no site: 
http://www.miratus.org/ considerando uma abordagem 
social baseada na prática esportiva e seu papel de 
inclusão comunitária. 
Alimentação - Universitários - Qualidade de vida 
 

Faculdade de Odontologia 

 
B0477 
PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO E DEMOGRÁFICO DE 
ADULTOS COM PRESENÇA DE CÁRIE RADICULAR 
Andre Mendes Lima (Bolsista ProFIS/CNPq), Maria 
Paula Maciel Rando Meirelles e Profa. Dra. Maria da 
Luz Rosario de Sousa (Orientadora), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
Introdução: a cárie radicular é uma doença cuja 
ocorrência está intimamente relacionada com a 
população adulta e idosa e ao se considerar o 
fenômeno de envelhecimento populacional observado 
no Brasil, torna-se previsível um aumento na 
prevalência e incidência destas lesões, justificando-se 
assim pesquisas relacionadas à cárie radicular. 
Objetivo e metodologia: o objetivo desse trabalho é 
avaliar o perfil sócio-demográfico e econômico de uma 
população que foi avaliada clinicamente durante um 
levantamento para o diagnóstico de cárie radicular. 
Foram avaliados 261 voluntários de 16 a 75 anos de 
idade, em oito bairros do Município de Piracicaba. 
Durante essa avaliação os voluntários responderam um 
questionário de caracterização das condições sócio-
demográficas e econômicas. Resultados: 76,9% eram 
do sexo feminino e 23,2% do sexo masculino, 70,7% 
tinham no máximo o ensino fundamental completo de 
escolaridade, 46,9% tinham casa própria e 89,1% 
recebiam até um salário mínimo. Conclusões: esses 
resultados demonstraram que a população estudada 
tinha baixo nível de escolaridade e sócio-econômico, no 
entanto quase metade possuía casa própria. 
Cárie radicular - Condições socioeconômicas  - Demográfica 
 

Instituto de Biologia 

 
B0478 
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE REPRODUTIVA DE 
MOLUSCOS VETORES DA ESQUISTOSSOMOSE EM 
DIFERENTES CONDIÇÕES DE TEMPERATURA 
Gabriela Santos Andrade (Bolsista ProFIS/CNPq), 
Eliana A. F. Camargo, Leticia A. D. Bastos, Luiz 
Augusto Magalhães,  Maria Francisca Neves (Co-
orientadora) e Profa. Dra. Eliana Maria Zanotti 

Magalhães (Orientadora), Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 
 
O Schistosoma mansoni, agente etiológico da 
esquistossomose mansônica, tem como hospedeiros  
intermediários moluscos de água doce do gênero 
Biomphalaria. A expansão da enfermidade se deve a 
migração de pessoas infectadas  e a presença dos 
moluscos vetores. Dentre os fatores que interferem na 
transmissão está a temperatura, uma vez que parte do 
ciclo biológico ocorre na água.  A pesquisa  teve por 
objetivo estudar a capacidade reprodutiva dos 
moluscos, hospedeiros intermediários, em diferentes 
condições de temperatura  Exemplares de Biomphalaria 
glabrata de Ourinhos (SP) e de Ilha das Flores (SE) e 
de Biomphalaria  tenagophila  de Campinas  (SP) foram 
separados em duplas em beckers de 250 mL e  
mantidos em estufas incubadoras  as temperaturas de 
15º. C e 20º. C .  Diariamente contou-se o número de 
cápsulas ovíferas, de ovos e o número de moluscos 
que eclodiram. A atividade reprodutora dos moluscos 
foi maior  à temperatura de 20º. C.  A 15º. C, a 
oviposição foi observada somente  nos moluscos 
procedentes de São Paulo, sendo maior em B. 
tenagophila, porém não ocorrendo eclosão dos 
moluscos. Estes resultados, ainda que  preliminares,  
demonstram  maior reprodução dos moluscos em  
temperaturas mais elevadas, o que deve interferir na 
dinâmica de transmissão da esquistossomose. 
Esquistossomose - Temperatura - Moluscos 
 
 
B0479 
DESENVOLVIMENTO DE OBESIDADE E 
RESISTÊNCIA A INSULINA EM CAMUNDONGOS 
DESNUTRIDOS: PAPEL DA DIETA HIPERLIPÍDICA 
NORMO E HIPOPROTÉICA 
Vanessa dos Santos Gonçalves (Bolsista 
ProFIS/CNPq), Rafael Ludemann Camargo, Thiago 
Martins Batista, Renato Chaves Souto Branco e Prof. 
Dr. Everardo Magalhães Carneiro (Orientador), Instituto 
de Biologia - IB, UNICAMP 
 
O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) caracteriza-se pela 
instalação de resistência periférica à insulina que em 
estágios iniciais é compensada pelo aumento da 
secreção desse hormônio e, a longo prazo, pode levar 
a disfunção e morte das células β pancreáticas. A má 
nutrição durante a gestação, dentre outros fatores, 
podem levar ao baixo peso ao nascer e este, está 
associado ao desenvolvimento de doenças crônicas na 
vida adulta como o DM2. Nesse estudo avaliamos o 
desenvolvimento da obesidade, resistência a insulina e 
a secreção desse hormônio em camundongos 
submetidos a restrição protéica (R) realimentados com 
dieta hiperlipídica (DHL) normo (RH) ou hipoprotéica 
(RRH). Até o momento verificamos que camundongos 
RH se tornam obesos, intolerantes a glicose e a 
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insulina e nos camundongos RRH essas alterações 
foram prevenidas. Além disso, verificamos que ilhotas 
isoladas de camundongos RH secretam mais insulina 
quando incubadas com concentrações estimulatórias 
de glicose. Em todas as concentrações de glicose, a 
secreção do grupo RRH foi semelhante ao grupo R. 
Concluímos que o teor de proteínas na dieta constitui 
um fator preponderante para o desenvolvimento da 
obesidade e resistência a insulina induzida por DHL em 
camundongos submetidos à restrição protéica. 
Obesidade - Restrição protéica - Insulina 
 
 
B0480 
FÊMEAS DE UTETHEISA ORNATRIX PREFEREM 
OVIPOR EM ESPÉCIES DE CROTALARIA ONDE A 
LARVA APRESENTOU UM MELHOR 
DESEMPENHO? 
Tayná Victória de Lima Mesquita (Bolsista 
ProFIS/CNPq) e Prof. Dr. José Roberto Trigo 
(Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Durante o estágio larval, os insetos herbívoros 
permanecem geralmente limitados ao sítio de 
oviposição, o que torna a escolha deste local 
importante para a sobrevivência da prole.  Então, 
fêmeas tenderiam a ovipor nas plantas hospedeiras que 
conferirão um melhor desempenho para a prole 
(“Mother-Knows-Best Hypotesis”), ou preferirão 
depositar seus ovos nas mesmas espécies de plantas 
em que foram alimentadas como larvas (“Hopkins Host-
Selection Principle”). Usamos a mariposa Utetheisa 
ornatrix (Arctiidae) para testar as duas hipóteses.  Esse 
herbívoro é especialista em plantas do gênero 
Crotalaria (Leguminosae).  Larvas apresentam um 
melhor desempenho quando alimentadas com folhas de 
C. micans em relação às folhas de C. pallida. 
Alimentamos larvas durante duas gerações 
consecutivas com folhas de C. micans e C. pallida.  Os 
adultos originados dessas dietas foram acasalados e 
observamos em qual planta hospedeira as fêmeas 
preferiram ovipor.  Não encontramos preferência para 
oviposição entre as plantas hospedeiras. Novos 
experimentos serão realizados para elucidar este 
padrão. 
Crotalaria - Utetheisa ornatrix - Oviposição 
 
 
B0481 
EFEITOS DO TRATAMENTO COM LEUCINA, ÁCIDO 
ASCORBICO E/OU ZINCO EM CÉLULAS 
MUSCULARES E VERO EXPOSTAS AO CÁDMIO 
Andrey Cintra Gomes Marcondes (Bolsista 
ProFIS/CNPq) e Profa. Dra. Maria Cristina Cintra 
Gomes Marcondes (Orientadora), Instituto de Biologia - 
IB, UNICAMP 
 

A exposição aos metais pesados, como o cádmio, vem 
crescendo em função da contaminação do meio 
ambiente, devido às queimadas e combustão e 
resíduos químicos (baterias de veículos/recarregáveis e 
pigmentos em plásticos, etc), levando ao alto risco para 
a espécie humana, mesmo em baixas concentrações. 
O presente estudo propõe avaliar os efeitos do 
tratamento com leucina, ácido ascórbico e/ou cloreto de 
zinco em mioblastos e fibroblastos expostas ao cádmio, 
para verificar as possíveis alterações do metabolismo 
celular. Cultura de células musculares –C2C12 – e  
fibroblásticas –Vero – foram tratadas com 50M de 
leucina, 50M de ácido ascórbico ou 50M de cloreto 
de zinco por 2horas. Após esse tratamento prévio, as 
células foram expostas a 10M de cloreto de cádmio 
por 24hs. Os grupos foram distribuídos em: controle 
(C); cádmio (Cd); leucina e cádmio (LCd); ácido 
ascórbico e cádmio (VCCd); cloreto de zinco e cádmio 
(ZCd); leucina/ácido ascórbico e cádmio (LVC/Cd). 
Analisou-se a morfologia e contagem da viabilidade 
celular, além das enzimas anti-oxidativas como 
glutationa-S-tranferase, superoxido dismutase, 
fosfatase alcalina, catalase e produto da peroxidação 
lipídica (MDA). Aventa-se a hipótese de que o zinco 
além da leucina e ácido ascórbico exerçam efeito 
protetor, aumentando a atividade celular e defesa anti-
oxidativa. 
Cadmio - Suplementação nutricional - Metabolismo celular 
 
 
B0482 
EVOLUÇÃO DAS LESÕES EM MÚSCULOS 
ABDOMINAIS DE CAMUNDONGOS DISTRÓFICOS 
MDX: ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA 
Augusto Cesar Miguel (Bolsista ProFIS/CNPq) e Profa. 
Dra. Maria Julia Marques (Orientadora), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é 
caracterizada pela falta de distrofina, proteína estrutural 
do sarcolema que promove a sua estabilização. Em 
ausência de distrofina, ocorre aumento da 
permeabilidade ao cálcio e consequente mionecrose. O 
camundongo distrófico da linhagem mdx é o modelo 
experimental da DMD. Estes animais apresentam falta 
de distrofina e ciclos de degeneração-regeneração 
muscular, sendo que o processo inflamatório 
decorrente da mionecrose parece colaborar de forma 
significativa para a progressão da doença. Os músculos 
estriados esqueléticos são afetados de forma 
diferenciada pela falta da distrofina. O diafragma, um 
músculo respiratório, é um dos mais acometidos e os 
músculos intrínsecos da laringe, envolvidos na fala, não 
são afetados. Assim, o estudo de diferentes grupos 
musculares é importante, pois permite desvendar os 
mecanismos envolvidos na patogênese da doença. Um 
grupo muscular pouco estudado no mdx, mas que tem 
importância na respiração, é o grupo de músculos 
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abdominais. Neste projeto, utilizando-se técnicas de 
coloração Hematoxilina e Eosina (HE) e histológicas, 
estudaremos a degeneração muscular, inflamação, 
regeneração e fibrose nos músculos abdominais de 
camundongos mdx, em diferentes idades. 
Distrofia  - DMD - Diafragma  
 
 
B0483 
ANÁLISE COMPARATIVA DA HISTOPATOLOGIA DE 
DIFERENTES MÚSCULOS ESTRIADOS 
ESQUELÉTICOS DE CAMUNDONGOS 
DISTRÓFICOS MDX, MODELO EXPERIMENTAL DA 
DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE 
Nilton da Cunha (Bolsista ProFIS/CNPq) e Profa. Dra. 
Maria Julia Marques (Orientadora), Instituto de Biologia 
- IB, UNICAMP 
 
 A Distrofia Muscular de Duchenne é uma doença 
caracterizada pela ausência de distrofina, proteína 
responsável pela estabilidade do sarcolema. Em 
ausência da distrofina ocorre aumento no fluxo de 
cálcio, o que leva a necrose da fibra muscular. Os 
músculos estriados esqueléticos são afetados de 
formas diferentes pela falta da distrofina, por isso é 
importante estudar diferentes grupos musculares e 
assim contribuir para um melhor entendimento dos 
processos envolvidos na causa da doença. Um 
músculo pouco estudado, mas que tem importância na 
manutenção da postura, bem como em cirurgias 
miocárdicas, é o músculo grande dorsal. O objetivo do 
presente estudo é verificar se o músculo grande dorsal 
é afetado pela distrofinopatia, tanto quanto o observado 
no músculo quadríceps femoral. Utilizamos 
camundongos da linhagem mdx (n=11; machos e 
fêmeas; 1 – 12 meses de idade), modelo experimental 
da Distrofia Muscular de Duchenne. Camundongos da 
linhagem C57BL/10 (n=11; machos e fêmeas; 1 a 12 
meses de idade) serviram de controle. Através de 
técnicas de imunofluorescência e histológicas, 
estudamos as características morfológicas de músculos 
normais, bem como as características morfológicas de 
fibras musculares distróficas em degeneração e em 
regeneração. A análise qualitativa e quantitativa das 
idades de 1 a 4 meses sugere que o músculo grande 
dorsal parece ser afetado pela doença com a mesma 
intensidade que o músculo quadríceps femoral. 
Entretanto, será necessário aumentar o número das 
amostras, bem como das idades estudadas, para 
chegarmos a conclusão. 
Distrofia muscular de Duchenne - Músculo grande dorsal - 

Camundongo mdx 
 
 
B0484 

VARIABILIDADE GENÉTICA EM POPULAÇÕES DE 
ARANEAE 
Felipe Roberto Francisco (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Profa. Dra. Vera Nisaka Solferini (Orientadora), Instituto 
de Biologia - IB, UNICAMP 
 
A fragmentação de habitats tem grande influência nas 
características de muitas espécies. A divisão de uma 
grande população promove a depressão endogâmica e 
mudanças na composição genéticas das 
subpopulações. Em populações pequenas as 
frequências de alelos podem mudar de uma geração 
para outra, reduzindo a variabilidade genética. Os 
ambientes urbanos podem ser considerados ilhas de 
habitats para algumas espécies adaptadas a esse 
ambiente que apresentam dispersão restrita. Neste 
trabalho investigaremos os efeitos da fragmentação de 
habitats em Nephilengys cruentata (Araneae), espécie 
nativa do continente africano introduzida no Brasil. 
Foram coletadas amostras em quatro locais dos 
municípios de Campinas e Paulínia, totalizando 84 
exemplares. As coletas foram manuais e os animais 
foram levados vivos ao laboratório. Os exemplares 
foram dissecados e o abdômen das fêmeas e os 
pedipalpos dos machos e guardados em álcool. O 
cefalotórax e as pernas foram usados para extração de 
DNA com o kit Wizard (promega). Os protocolos de 
PCR estão sendo padronizados. apoio CNPq, Fapsp. 
Genética de populações  - Araneae - Nephilengys 
 
 
B0485 
VARIABILIDADE GENÉTICA EM POPULAÇÕES DE 
ARGIOPE ARGENTATA 
Priscila de Almeida Pereira (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Profa. Dra. Vera Nisaka Solferini (Orientadora), Instituto 
de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Indivíduos de uma mesma espécie são normalmente 
encontrados em populações que seguem a distribuição 
descontínua de seus habitats. Essa fragmentação 
populacional tem consequências que dependem do 
fluxo gênico mantido entre os demes, sendo que o 
isolamento demográfico influi nas taxas de migração e 
colonização, resultando na estruturação genética das 
populações locais. Argiope argentata (Arachnida: 
Araneae) (Fabricius, 1775) possui ampla distribuição 
geográfica (entre os EUA e a região neotropical), e é 
encontrada em ambientes impactados como borda de 
florestas. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é 
analisar a variabilidade genética entre e dentre 
populações de A. Argentata utilizando o gene 
mitocondrial Citocromo Oxidase I (COI). Algumas 
coletas já foram realizadas, totalizando quinze 
indivíduos em cinco populações: Pinhalzinho/SP (3), 
Monte Alegre do Sul/SP (6), Santos/SP (1), 
Campinas/SP (2) e São Luís/MA (3). A extração do 
DNA foi feita utilizando o kit Wizard® Genomic DNA 
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Purification Promega e a quantificação em gel de 
agarose. As reações de PCR para amplificação do COI 
foram padronizadas para temperatura de anelamento e 
concentração de reagentes. Os fragmentos 
amplificados do gene serão sequenciados para todos 
os indivíduos e as sequências obtidas, analisadas.  
Variabilidade - Estruturação - DNA 
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Centro de Biologia Molecular e Engenharia 
Genética 

 
B0486 
IDENTIFICAÇÃO DA MUTAÇÃO Q829X NO GENE 
OTOF EM INDIVÍDUOS COM SURDEZ 
NEUROSSENSORIAL NÃO SINDRÔMICA 
Karen Calheirana Soati (Bolsista PICJr/CNPq), Maria 
Rita Paula Oliveira Napoleão, Gabriela da Silva Neves, 
Paulo Maurício A.D. Miranda, Fábio Arrojo Martins, 
Priscila Z. Ramos, Vanessa C. S. Moraes. e Profa. Dra. 
Edi Lúcia Sartorato (Orientadora), Centro de Biologia 
Molecular e Engenharia Genética - CBMEG, UNICAMP 
 
Recentemente, foi descrita uma nova mutação no gene 
OTOF, que codifica a proteína otoferlina, a Q829X 
como causa  de surdez neurossensorial não-sindrômica 
com padrão de herença autossômico recessivo. Essa 
mutação é a terceira mais frequente com padrão de 
herança autossômico recessivo na população 
espanhola, depois da 35delG e outras mutações no 
gene da conexina 26, apresentado-se em 
aproximadamente 3% de todos os casos de surdez na 
população espanhola. Portanto, o estudo da mutação 
Q829X no gene OTOF na população brasileira é de 
extrema importância para o diagnóstico molecular em 
indivíduos com surdez neurossensorial de etiologia não 
esclarecida. Desse modo, o objetivo do presente estudo 
foi determinar a frequência da mutação Q829X no gene 
OTOF em indivíduos portadores de surdez 
neurossensorial não sindrômica, onde não foram 
observadas mutações no gene da conexina 26. Até o 
presente momento, foram avaliados 60 indivíduos 
utilizando o método de análise de restrição enzimática 
(enzima Bfa I). Porém, em nenhum deles foi encontrada 
a mutação Q829X. A ausência de mutações nos 
indivíduos estudados pode ser explicada pela 
possibilidade da mutação não ser frequente na 
população brasileira ou até pelo baixo número de 
indivíduos analisados até o momento. 
Q829X - OTOF - Surdez 
 
 
B0487 
ESTUDO DA MUTAÇÃO V609G NO GENE SLC26A4 
EM INDIVÍDUOS SURDOS E NORMOUVINTES 
Nayara Aparecida Barbosa (Bolsista PICJr/CNPq), 
Jéssica Ribeiro Bicalho (PICJr), Maeli Francine da Silva 
Paris (PICJr), Maria Carolina Costa Melo Svidnicki, 
Rogério Marins Alves, Sueli Matilde da Silva Costa, 
Vanessa Cristine Sousa de Moraes e Profa. Dra. Edi 
Lúcia Sartorato (Orientadora), Centro de Biologia 
Molecular e Engenharia Genética - CBMEG, UNICAMP 
 

A perda auditiva neurossensorial é dos defeitos 
sensoriais o mais comum. Sabe-se que mais de 400 
síndromes apresentam surdez como uma característica 
clínica, como é o caso, da Síndrome de Pendred, na 
qual a surdez está associada a disfunções metabólicas. 
O gene SLC26A4, responsável pela clínica de 
Síndrome de Pendred, representa um gene tipicamente 
envolvido em surdez neurossensorial sindrômica e não-
sindrômica.  Este projeto tem por objetivo avaliar a 
ocorrência da mutação V609G no gene SLC26A4 em 
indivíduos portadores de perda auditiva neurossensorial 
não-sindrômica e entre aqueles nos quais a surdez está 
associada à anormalidades no aqueduto vestibular 
decorrentes da Síndrome de Pendred. Até o momento, 
o éxon 17 do gene SLC26A4 foi sequenciado e a 
mutação V609G foi encontrada em 4% dos indivíduos 
com perda auditiva e com alargamento do aqueduto 
vestibular, e em 12% dos indivíduos com perda auditiva 
e sem alargamento do aqueduto vestibular. A próxima 
etapa do estudo será rastrear a mutação V609G em 
indivíduos com audição normal com intuito de 
desvendar o papel dessa mutação na perda auditiva.  
Perda auditiva - SLC26A4 - V609G 
 

Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira 

 
B0488 
DISTÂNCIAS PERCORRIDAS E NÍVEIS DE 
VELOCIDADE DE ATLETAS DE BASQUETEBOL 
Letícia Cristina Reis (Bolsista PICJr/CNPq), Greiziele 
Dias de Souza (PICJr), Rodolfo Favaro Massaro (PICJr) 
e Prof. Dr. Luciano Allegretti Mercadante (Orientador), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
O rastreamento de jogadores a partir de sequências de 
imagens é um recurso muito utilizado nos esportes de 
alto rendimento, possibilitando obter as distâncias 
percorridas e os níveis de velocidade dos atletas. O 
objetivo do projeto foi realizar a medição das posições 
de tela de jogadores de basquetebol. A amostra foi 
composta por 16 jogos da equipe de Limeira durante o 
campeonato Novo Basquete Brasil (NBB), temporada 
2011/2012. Os jogos foram registrados por quatro 
câmeras fixas e as imagens foram analisadas a uma 
frequência de 7,5 Hz. A calibração e sincronização das 
câmeras, os processos de medição das coordenadas 
de tela de cada jogador e a reconstrução 2D das 
coordenadas reais na quadra foram feitos no Sistema 
Dvideo®. As coordenadas 2D foram suavizadas por 
filtro Butterworth passa baixa de 4° ordem, com 
frequência de corte de 0,45 Hz. As distâncias 
percorridas foram calculadas pela variação acumulada 
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da posição do jogador a cada dois frames e as 
velocidades por diferença finita. Também foram 
realizadas cinco repetições de um mesmo jogador 
durante três minutos de bola em jogo, para verificar a 
variabilidade entre os medidores. Foram necessárias 
em média 96 horas para rastrear dez jogadores, que 
representam um jogo completo. A média das distâncias 
percorridas foi de 95.4 (±53.4) m/min e das velocidades 
foi de 1.29 (±0.15) m/s.  
Basquetebol - Biomecânica - Alto rendimento 
 

Faculdade de Ciências Médicas 

 
B0489 
PESQUISA DE SIGNIFICADOS PSICOLÓGICOS 
ATRIBUÍDOS POR PACIENTES OU FAMILIARES ÀS 
VIVÊNCIAS DO ADOECIMENTO E 
ACOMPANHAMENTOS DE DISCUSSÃO DE 
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS EM PSIQUIATRIA DO 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS: INTEGRAÇÃO DE 
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DE ESCOLA 
Ana Carolina Luciano (Bolsista PICJr/CNPq), Isabela 
Orsi (PICJr), Isabella Ruiz Nogueira de Sá (PICJr), 
Rebeca Oliveira Santos Chagas e Prof. Dr. Egberto 
Ribeiro Turato (Orientador), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Foi um termo criado em 1911 pelo psiquiatra suíço 
Eugem Bleuler com o significado de mente dividido. Ao 
propor esse termo, Bleuler quis ressaltar a dissociação 
que às vezes o paciente percebia entre si mesmo e a 
pessoa que ocupa seu corpo. Hoje é o nome 
universalmente aceito para este transtorno mental 
psicótico, entretanto, no meio técnico e profissional se 
admite que o termo pode ser insuficiente para 
descrever a complexidade dessa condição patológica. 
É uma doença da personalidade total que afeta a zona 
central do eu e altera toda estrutura vivencial. 
Culturalmente o esquizofrênico representa o estereotipo 
do “louco”, um indivíduo que produz grande estranheza 
social devido ao desprezo para com a realidade 
reconhecida. Agendo como alguém que rompeu as 
amarras da concordância cultural, o esquizofrênico 
menospreza a razão e perde a liberdade de escapar às 
suas fantasias. É UMA DOENÇA CRÔNICA. Segundo 
Kaplan, aproximadamente 1% da população é 
acometida pela doença, geralmente iniciada antes dos 
25 anos e sem predileção por qualquer camada 
sociocultural. O diagnóstico se baseia exclusivamente 
na história psiquiátrica e no exame do estado mental. É 
extremamente raro o aparecimento de esquizofrenia 
antes dos 10 ou depois dos 50 anos de idade e parece 
não haver nenhuma diferença na prevalência entre 
homens e mulheres. 
Pesquisa - Psicológicos - Vivências 
 

 
B0490 
SUBSTÂNCIAS REATIVAS AO ÁCIDO 
TIOBARBITÚRICO EM PLASMA E CÉLULAS 
LINFOMONONUCLEARES DE INDIVÍDUOS COM 
NÍVEIS EXTREMOS DE COLESTEROL DA 
LIPOPROTEÍNA DE ALTA DENSIDADE 
Grace Oliveira dos Santos (Bolsista PICJr/CNPq), Vitor 
Wilson de Moura Virginio, Natália Baratella Panzoldo, 
Isabela Calanca Vieira, Felipe Vendrame, Mirian Nardin 
Danelon e Profa. Dra. Eliana Cotta de Faria 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
Introdução: Os efeitos tóxicos das espécies reativas 
de oxigénio são secundários à oxidação de 
componentes, tais como lípides, proteínas, coenzimas, 
tióis e nucleotídeos. Alguns compostos circulantes, 
como a HDL-C, vitaminas, hormônios e enzimas podem 
modificar os processos das oxidações biológicas. Além 
disso, os danos oxidativos podem ser avaliados pela 
produção de estresse oxidativo, TBARS, HDL-
Colesterol, malonaldeído (MDA), um produto 
secundário da decomposição oxidativa de ácidos 
graxos poliinsaturados derivados de certas classes de 
lípides e que são substâncias reativas ao ácido 
tiobarbitúrico (TBARS). Objetivo: Avaliar a 
concentração dos produtos de oxidação lipídica em 
plasma e em células linfomononucleares de indivíduos 
saudáveis que apresentam concentrações extremas de 
HDL-colesterol. Métodos: Foram incluidos nesse 
estudo 71 voluntários adultos assintomáticos de ambos 
os sexos. Eles apresentaram concentrações altas, não 
alteradas ou baixas de HDL-C e foram classificados 
respectivamente pelos percentis 10 e 90, obtidos de 
uma amostra de população normolipidemica 
previamente estudada, como hiperalfalipoproteinemicos 
HDL-C ≥ 68 mg/dL (Hiper), hipoalfalipoproteinemicos 
HDL-C < 40 mg / dL (Hipo) e 
normoalfalipoproteinemicos HDL-C >40 <68 mg / dL 
(controles). Plasma e células foram coletados ao 
mesmo tempo após jejum de 12h e métodos 
enzimáticos foram utilizados para a determinação do 
perfil lipídico. As células linfomononucleares foram 
separadas por gradiente de Ficoll em tubos BD. Para o 
ensaio de TBARS em plasma e células, foi quantificada 
a proteína total. O software SPSS 13 foi usado para a 
análise estatística. Ajustes para idade, sexo e IMC 
foram necessários, pois os grupos diferiam 
significamente nestes aspectos. Resultados: Foi 
observada menor oxidação plasmática em indivíduos 
Hiper em comparação com Hipo (p≤0.001), mas não 
com controles; não foram encontradas diferenças entre 
os grupos para as células linfomonucleares. 
Conclusão: Os resultados indicam um aumento na 
capacidade antioxidante em plasma de indivíduos com 
concentração de HDL-C elevada, sem repercussões 
sobre as células. 
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Estresse oxidativo - Malonodialdeido - HDL 
 
 
B0491 
PADRONIZAÇÃO DA ANALISE DE LASER LIGHT 
SCATTERING PARA DETERMINAR O DIÂMETRO 
DA LIPOPROTEÍNA DE ALTA DENSIDADE APÓS 
PRECIPITAÇÃO COM POLIETILENOGLICOL 
Mariana Aparecida Martinhão (Bolsista PICJr/CNPq), 
Fernanda Alexandre; Fabio Lui D’Alexandri, Eliane 
Soler Parra, Vanessa Helena Souza Zago, Erica Ivana 
Lazaro Gomes, Simone Mesquita e Profa. Dra. Eliana 
Cotta de Faria (Orientadora), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Introdução: O diâmetro da lipoproteína de alta 
densidade (HDL) pode ser considerado um importante 
biomarcador de aterosclerose. O Laser Light Scattering 
(LLS) é um método de analise do tamanho de 
partículas por dispersão de luz laser e tem se mostrado 
uma técnica rápida, barata e apresentam resultados 
similares à Ressonância Magnética Nuclear (NMR) e 
eletroforese em gel, dois métodos de referência. O 
polietilenoglicol (PEG), um poliéter composto que tem 
muitas aplicações na área  médica, com estrutura [H 
(OCH2CH2) nOH],  precipita as lipoproteínas contendo 
apoB100 do soro ou plasma gerando um sobrenadante 
que contem a HDL. Objectivo: Padronizar o uso da 
técnica de LLS para medir o tamanho da HDL em 
sobrenadantes PEG  a partir de amostras de soro ou 
plasma de indivíduos controle saudáveis. Métodos: 
Foram utilizadas amostras de soro e plasma para 
precipitação química das lipoproteínas que contém 
apoB100 com PEG,  peso molecular de  8000 g/mol, 
em um analisador de tamanho de partículas, oNanotrac 
de Microtrac. Resultados: Diâmetros da HDL de 
amostras ultracentrifugadas (9.33±1.4nm) ou 
precipitadas por PEG 8000 (9.26±1.4nm) não foram 
diferentes (n = 10), bem como de amostras 
armazenadas em temperatura -80ºC em 2008 
(7.61±0.3nm), 2009 (7.67±0.4m), 2010 (7.79±0.4nm) e 
2011 (7.86±0.5; (n total = 40). Não houve diferenças 
significativas entre diâmetros da HDL de plasma de 
amostras analisadas em LLS e NMR (n = 10) ou entre 
amostras de plasma (7.96±0, 4nm) e soro (7.98±0.4nm, 
n = 10). Também sobrenadantes PEG de amostras de 
plasma ou soro previamente filtradas (8.55±0.5nm vs 
8.49±0.6nm) ou não (8.45±0.5nm vs 8.43±0.5nm) 
também foram semelhantes (n = 10). Conclusão: O 
sobrenadante PEG 8000 permite a análise de amostras 
de soro ou plasma em diferentes condições 
experimentais  para a determinação do tamanho do 
HDL utilizando-se LLS. 
Diâmetro de HDL - Laser Light Scattering - Polietilenoglicol  
 
 
B0492 

IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS MUTAÇÕES DO 
GENE AKT1 EM PACIENTES COM CÂNCER DE 
TIROIDE 
Franciele Aparecida Ribeiro (Bolsista PICJr/CNPq), 
Aline Carolina De Nadai da Silva, Natássia Elena Bufalo 
e Profa. Dra. Laura Sterian Ward (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A via PI3K/AKT é importante na formação e progressão 
de uma enorme variedade de tumores, incluindo o 
carcinoma diferenciado da tiroide (CDT). A ativação do 
gene AKT1 resulta em proliferação, sobrevivência de 
células neoplásicas, aumento de seu metabolismo e 
motilidade. Para investigar a utilidade da via PI3K/AKT 
no diagnóstico e prognóstico do CDT, realizamos o 
sequenciamento automático do éxon 3 de AKT1 em 
189 nódulos benignos e 91 malignos. Todos os 
pacientes foram conduzidos de acordo com um mesmo 
protocolo de seguimento por ±7,2 anos. Observamos 
alterações genéticas em 114 (41,76%) de 273 
pacientes. Foram encontradas 3 alterações intrônicas 
(rs2494738, rs3730368, rs3730358) e uma exônica 
(L52R), associadas com tumores benignos quando 
consideradas em conjunto (p=0,001). Análise individual 
das alterações mostrou que rs2494738 se associou 
com invasão tumoral (p=0,004) e rs3730368 com o 
desenvolvimento de tumores de 2-4cm (p=0,032), 
enquanto que L52R apareceu em tumores benignos 
(p<0,001) e encapsulados (p=0,006). Sugerimos que 
alterações genéticas no éxon 3 de AKT1 possuem um 
papel importante no processo tumorigênico podendo 
auxiliar no diagnóstico e caracterização de prognóstico 
do paciente com CDT. 
DNA - Genes - Câncer de tireóide 
 
 
B0493 
FALANDO COM O CÉREBRO 
Jéssica Luana Guimarães Teixeira (Bolsista 
PICJr/CNPq), Lydiane da Silva Maziero (PICJr), Thayná 
Carvalho Juvenal (PICJr), Daniel Magalhães, André 
Costa e Prof. Dr. Li Li Min (Orientador), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O objetivo do trabalho é apresentar a Epilepsia em si, 
destacando a contribuição de determinadas áreas 
profissionais para com ela, como a Psicologia, a Física 
e a Biomedicina. Neste trabalho, são apresentados os 
estudos destas determinadas áreas profissionais, 
podendo ser citado como exemplo, o estudo da Física, 
onde foram utilizados computadores de alto 
desempenho, capazes de transformarem imagens, 
como as da ressonância magnética, em formato 3D, 
para melhorar a visibilidade de doenças neurológicas, 
facilitando a compreensão dos médicos. As áreas 
citadas acima e o exemplo do que será apresentado no 
trabalho, são úteis para o aprimoramento de pesquisas 
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dos profissionais de neurologia desenvolvidas em torno 
da Epilepsia. 
Neuroimagem - Epilepsia - Blogger 
 
 
B0494 
ANÁLISE GENÉTICO MOLECULAR DE FAMÍLIAS 
COM OSTEOGÊNESE IMPERFEITA" 
Alexandra Vitória Orsi (Bolsista PICJr/CNPq), Márcia 
Miranda Queiroz (PICJr), Andressa Juliany Moreira 
(PICJr) e Profa. Dra. Lília Freire Rodrigues de Souza Li 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
A Osteogênese imperfeita (OI), cuja principal 
característica é a fragilidade óssea, decorrentes de 
defeitos qualitativos ou quantitativos do colágeno tipo I. 
É uma doença heterogênica associada a mutações nos 
genes COL1A1 e COL1A2 que codificam 
respectivamente as cadeias alfa1-(I) e pro alfa2-(I) 
formadoras da molécula do colágeno tipo I, e mais 
raramente a mutação em genes envolvidos na 
hidroxilação no resíduo de prolina 986 (CRTAP, 
LEPREI e CYBP) e proteínas chaperonas (SERPINH1, 
FKBP10 e PLOD2). Este projeto tem como o objetivo o 
estudo molecular e funcional do colágeno tipo I em 
portadores de diversos tipos de OI. Pretende-se assim, 
estudar a possível relação entre a mutação e o fenótipo 
observado em pacientes com a doença. Amostras de 
sangue e pele serão usadas para a amplificação e 
seqüenciamento dos genes do colágeno tipo I bem 
como para a avaliação funcional do colágeno tipo I. 
Osteogênese - Fragilidade óssea - Colágeno 
 
 
B0495 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO MÉDIO-
TÉCNICO NA REGIÃO DE CAMPINAS-SP: 
EXPERIÊNCIA E PONTO E VISTA DE DOCENTES 
Letícia Rizzi Préscilio (Bolsista PICJr/CNPq), Regiane 
Piato dos Santos (PICJr) e Profa. Dra. Maria Cristina de 
Oliveira Regina (Orientadora), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
 
O fracasso escolar existe onde cada diferença não 
pode ser incluída, há carência de capacitação dos 
docentes e falta adaptação da infra-estrutura escolar; 
em 1994: disciplina “Aspectos Ético-Político-
Educacionais da Normalização e Integração da Pessoa 
Portadora de Necessidades Especiais”; 1996 e 1999: 
acesso de deficientes ao vestibular e adaptações 
(banca especial); 2005: Programa “INCLUIR” e Libras 
obrigatória no magistério e Fonoaudiologia; 
2008:PNEE: acesso e  permanência dos alunos nas 
IES (acessibilidade arquitetônica,materiais didáticos e 
pedagógicos).Método: em escola pública ensino técnico 
54 sujeitos selecionados dos quais 38 
concordaram(Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido); questionário semi-fechado. Resultados: 
38 a 59 anos; 18: masculino; 20: feminino; mestrado: 
16;  pós- doutorado: 10; disciplinas inviáveis ao  
deficiente: 71% sim; contato regular dos docentes com 
alunos deficientes: poucas vezes 52% e não teve 45%; 
12 dos que  tiveram  poucas vezes contato com  alunos 
deficientes e tinham 15 ou mais anos de atividade 
docente na instituição; a atitude do professor com aluno 
deficiente quanto aos demais alunos: para  50% 
influencia  por ter papel significativo na formação do 
aluno; discriminação de alunos com deficiência(s): para 
79%  a diferença era  fator de risco para discriminação 
dentro e fora da escola; 63% expectativa que a 
empresa tenha  preparo para acolher trabalhador 
deficiente.  
Educação inclusiva - Aluno deficiente - Ensino médio-técnico 
 
 
B0496 
SÍNDROME METABÓLICA , O DIABETES MELLITUS 
II  E A OBESIDADE 
Rafaela Fernanda Leandro (Bolsista PICJr/CNPq) e 
Profa. Dra. Maria Cristina de Oliveira Regina 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
A Síndrome Metabólica(SM) é um cluster de doenças 
com risco cardiovascular.A resistência à insulina, 
obesidade abdominal, baixos valores de lipoproteínas 
de alta densidade (C-HDL), triglicerídeos e hipertensão 
arterial compõem seu quadro clínico. A inatividade 
física, a obesidade, a idade e os hábitos nutricionais 
inadequados  potencializam o risco de SM. A  insulina 
auxilia a entrada da glicose nas células e controla 
glicemia.Se o pâncreas não produz insulina suficiente 
ou tem problema para usá-la, os adipócitos, os miócitos 
e os hepatócitos não absorvem  em níveis aceitáveis a 
glicose do sangue.Há resistência insulínica, a taxa 
glicêmica sobe e a glicose se acumula nas veias, 
dificultando a circulação.Pode resultar em processo 
inflamatório. O fator de necrose tumoral alfa (TNF- a) é 
um indicador inflamatório de Insulino-Resistência, 
diminuindo a sensibilidade das células à insulina. O 
diabetes tipo II lesa órgãos:  rins, nervos periféricos e 
olhos.Há a presença de insulina, mas sua ação é 
dificultada pela obesidade( resistência insulínica), uma 
das causas de hiperglicemia. A retinopatia diabética é a 
principal causa de cegueira entre 25 e 75 anos de 
idade; 40% dos diabéticos tem algum grau de 
retinopatia diabética (alterações retinianas e vítreas 
causadas pelo diabetes). O alto nível glicêmico provoca 
lesões definitivas nos vasos que nutrem a retina. 
Síndrome metabólica - Diabetes mellitus II - Obesidade 
 
 
B0497 
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UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA 
ASSISTIVA POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
VISUAL 
Bruna Emanuella Zerbetto (Bolsista PICJr/CNPq), 
Juliane Cândido de Santana (PICJr) e Profa. Dra. Maria 
Elisabete Rodrigues F. Gasparetto (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A visão é o sentido que fornece mais dados do meio 
ambiente e é o único capaz de organizar outras 
informações sensoriais. A deficiência visual pode limitar 
o número de experiências e informações, interferindo 
no desenvolvimento motor, cognitivo e emocional.  O 
processo de habilitação e reabilitação consiste, então, 
na reinserção da pessoa com baixa visão na sociedade, 
a partir de intervenção que possibilite o uso da visão 
residual. Estas pessoas podem ter as dificuldades 
visuais minimizadas pelo uso de Recursos de 
Tecnologia Assistiva (RTA). Decorrente disso, este 
projeto teve como objetivo a utilização de RTA por 
pacientes com deficiência visual participantes dos 
programas do Cepre/Fcm/Unicamp. Tais recursos 
foram desenvolvidos por pesquisadores do Programa 
PICJr a partir da observação das necessidades dos 
pacientes e  das sugestões fornecidas pelos 
profissionais. Foram utilizados jogos da memória, de 
vogais e sílabas para formar palavras, dos cubos com 
imagens e sílabas e de matemática básica que foram 
construídos em tamanho ampliado e com contrastes. 
Também foi utilizada uma agenda telefônica tátil, para 
uma paciente adulta com quase cegueira. Os pacientes 
têm relatado muita satisfação no uso dos materiais 
construídos. Toda essa experiência tem sido relatada 
no blog: www.condiferenca.blogspot.com 
Recursos de tecnologia - Deficiência visual - Reabilitação 
 
 
B0498 
CONSTRUÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA 
ASSISTIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
VISUAL 
Mayara de Freitas Pereira (Bolsista PICJr/CNPq), 
Agnes Cristina dos Santos (PICJr) e Profa. Dra. Maria 
Elisabete Rodrigues F. Gasparetto (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Pessoas com deficiência visual apresentam 
dificuldades na realização de atividades cotidianas e 
poderão ser minimizadas pelo uso de Recursos de 
Tecnologia Assistiva- RTA. Decorrente disso, esse 
estudo teve como objetivos a criação e 
desenvolvimento de RTA para auxiliar pessoas com 
deficiência visual a realizarem as suas atividades 
cotidianas e bem como, registrá-las num blog. Os 
recursos foram desenvolvidos a partir da observação 
das necessidades dos pacientes dos Programas de 
Habilitação e Reabilitação do Cepre/FCM/Unicamp e 
das sugestões fornecidas pelos profissionais. Para a 

confecção dos materiais levou-se em conta a acuidade 
visual, o interesse e a necessidade dos pacientes. 
Entre os recursos confeccionados destacaram-se os 
jogos da memória, de vogais e sílabas para formar 
palavras, dos cubos com imagens e sílabas e de 
matemática básica que foram construídos em tamanho 
ampliado e com contrastes. Também foi confeccionada 
uma agenda telefônica tátil, para uma paciente adulta 
com quase cegueira. Segundo o relato dos pacientes, 
os materiais produzidos são excelentes. Toda atividade 
de construção tem sido relatada no blog: 
http://www.condiferenca.blogspot.com 
Recursos de tecnologia  - Atividades cotidianas - Baixa visão 
 
 
B0499 
CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA POR JOVENS: 
O QUE MOSTRA A LITERATURA? 
Eric Syma (Bolsista PICJr/CNPq), Cristiane Batista 
Andrade (Co-orientadora) e Profa. Dra. Maria Inês 
Monteiro (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas 
- FCM, UNICAMP 
 
Entre as drogas de abuso, o álcool é a mais usada e 
seu uso já corresponde a 95% dos resultados de 
morbidez e mortalidade. O uso do álcool é cultural, 
sendo permitido em quase todas as sociedades do 
mundo, e as consequências do uso inadequado afetam 
a população de maior risco para o consumo: os 
adolescentes e adultos jovens. A influência cultural do 
uso do álcool está presente em anúncios comerciais, 
filmes, letras de música e outros. A experiência 
universitária é única, pois dá aos estudantes a 
oportunidade de pertencer à grupos sem supervisão 
familiar, tornado-os mais vulneráveis. O objetivo é 
analisar as produções científicas sobre os jovens e o 
consumo de bebida alcoólica. Este trabalho está sendo 
desenvolvido por meio de consultas à Biblioteca Virtual 
em Saúde, com os descritores: saúde, jovens e álcool. 
Foram selecionados artigos científicos em língua 
portuguesa e na íntegra, nos últimos cinco anos. 
Saúde - Alcoolismo - Adolescente 
 
 
B0500 
O SENTIDO OLFATÓRIO E MANIFESTAÇÕES 
NEUROPSIQUIÁTRICAS NO LES 
Francielly Cristina Pereira (Bolsista PICJr/CNPq), 
Geisielle Kawne da Silva (PICJr), Fernando Augusto 
Peres, Karina de Oliveira Peliçari, Nailu Angelica 
Sinicato, Mariana Postal, Aline Tamires Lapa,  Roberto 
Marini e Profa. Dra. Simone Appenzeller (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Objetivo: Analisar a prevalência de distúrbios olfatórios 
nos pacientes com LES e correlacionar a presença de 
alterações do humor (depressão e ansiedade), e a 
atividade e dano da doença com a presença de 
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alterações olfativas. Métodos: Avaliamos a função 
olfativa pelo teste Sniffin’Sticks kit. São avaliados o 
limiar olfatório, a capacidade de discriminação entre 
dois odores diferentes e a capacidade de identificação 
de odores. A depressão e ansiedade foram avaliadas 
pelo Inventário de depressão (BDI) e ansiedade (BAI) 
de Beck, a atividade da doença pelo SLEDAI e o dano 
cumulativo pelo SLICC/ACR-DI. Foram excluídos os 
pacientes com lesão cerebral, operações nasofacial, 
nasosinusal ou com doenças alérgicas. p <0,05 foi 
considerado significativo. Resultados: Foram incluídos 
148 pacientes (92,57% mulheres) com idade média de 
36,98±10,10 anos e 121 controles pareados por sexo e 
idade. Alteração do olfato foi observada em 82 
(55,41%) pacientes e em 33 (27,28%) controles 
(p<0,001). Anosmia foi identificada em 20 (13,51%) 
pacientes e em 1 (0,82%) controle (p<0,001). 
Conclusão: Uma diminuição significativa do olfato nos 
pacientes com LES foi observada. Esta pode ser um 
sinal precoce e preditivo em várias doenças do SNC e, 
portanto, ser uma ferramenta útil e de fácil utilização 
para o diagnóstico precoce de envolvimento do SNC 
em doenças autoimunes. 
Olfato - Sistema nervoso central - Lupus eritematoso sistêmico 
 

Faculdade de Odontologia 

 
B0501 
EFEITO ANTIMICROBIANO POR CONTATO DIRETO 
DA PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E DE SEUS 
DIFERENTES NÍVEIS DE PH FRENTE A 
PATÓGENOS ENDODÔNTICOS 
Daniel Sampaio Braga (Bolsista PICJr/CNPq), Paôla 
Caroline da Silva Mira (PICJr), Ariane C. S. Marinho e 
Profa. Dra. Brenda Paula Figueiredo de Almeida 
Gomes (Orientadora), Faculdade de Odontologia - 
FOP, UNICAMP 
 
Devido ao seu elevado pH, o hidróxido de cálcio (HC) 
apresenta elevada capacidade antimicrobiana, sendo 
utilizado durante a terapia endodôntica como 
medicação intracanal de escolha. Este trabalho teve por 
objetivos: 1) investigar a influência das condições de 
armazenamento sobre o pH do HC; 2) avaliar a ação 
antimicrobiana do HC pelo método de difusão em ágar 
e contato direto sobre as cepas ATCC: S. aureus,  E. 
coli, C. albicans, B. subtilis, P. nigrescens, A. naeslundi 
e E. faecalis. Foram avaliados diferentes períodos de 
exposição do HC à luz, temperatura e atmosfera 
ambientes por 1, 2, 3, 4 e 8 semanas. HC proveniente 
de frasco âmbar recém-aberto foi utilizado como 
controle positivo. Solução salina foi utilizada como 
controle negativo. Foi observado que os valores de pH 
do HC variaram à medida que ficaram expostos ao 
meio externo. O nível do pH do controle positivo foi de 
12,32. No período de exposição de 8 semanas houve 

diminuição deste para 9,64. Quanto à atividade 
antimicrobiana, o HC controle teve ação contra todos os 
microrganismos testados, alcançando 4,88mm de halo 
de inibição para o E. faecalis. Houve um decréscimo da 
sua atividade quanto maior o período de avaliação. 
Concluiu-se que as propriedades do HC podem ser 
influenciadas pela sua exposição ao ambiente externo. 
(Apoio FAPESP 10/50817-5 & CNPq 150557/2011-6). 
Bactéria - Hidróxido de cálcio - Medicação intracanal 
 
 
B0502 
PROGRAMA EDUCATIVO PREVENTIVO EM SAÚDE 
BUCAL EM TRABALHADORES JOVEM E ADULTO 
Erik Fabio de Oliveira (Bolsista PICJr/CNPq), Ana 
Caroline Domingues (PICJr), Juliana Puerta (PICJr), 
Mary Helen Cristina Comenda (PICJr),  Renata de Brito 
Costa (PICJr),Tamires Duarte de Lima (PICJr), Thainá 
Anibal (PICJr) e Profa. Dra. Dagmar de Paula Queluz 
(Orientadora), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
O objetivo deste trabalho foi realizar ações com o intuito 
de sensibilizar na propagação de conceitos 
relacionados ao bem-estar, qualidade de vida e 
cidadania. Nesta perspectiva relatamos experiências 
em instituições destinadas a todos os públicos, em 
diversas faixas etárias e estratos sociais de Piracicaba 
SP. Dentro do contexto em que o grande desafio da 
odontologia atual é o de atuar educativamente junto à 
população, fornecendo informações necessárias ao 
desenvolvimento de hábitos para manter a saúde e 
prevenir as doenças bucais. Foram realizadas ações 
permanentes e ações eventuais, para uma melhor 
qualidade de vida, enfocando a saúde geral e bucal dos 
trabalhadores, através de mesas clínicas, oficinas, 
painéis, palestras, exames de hipertensão e glicemia. 
São estratégias diferenciadas, cujo caráter central é a 
formação complementar e permanente em saúde geral 
e bucal. Os resultados não significam apenas oferecer 
uma grande diversidade de atividades, mas 
efetivamente contribuir para experiências mais 
duradouras e significativas. Destacamos nas atividades 
que a saúde bucal é parte integrante e indissociável da 
saúde geral. Conclui-se que o programa tem 
contribuído para que ocorra melhoria das condições de 
saúde bucal dos trabalhadores, e torna-se fundamental 
por formar profissionais com visão de promoção de 
saúde onde sejam levados em consideração os 
aspectos socioculturais da população onde a 
universidade está inserida. 
Promoção da saúde - Saúde bucal - Saúde do trabalhador 
 
 
B0503 
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CONHECIMENTO DE SAÚDE BUCAL DE 
CUIDADORES DE IDOSOS 
Fernanda Mônaco Rasmussen (Bolsista PICJr/CNPq), 
Guilherme Moraes de Sousa (PICJr), Livia da Costa 
Pilon (PICJr), Karina Giseli Alonso Staufaker (PICJr), 
Miguel Morano Júnior (Co-orientador) e Prof. Dr. 
Eduardo Hebling (Orientador), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
O processo de envelhecimento induz ao 
desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas 
nos idosos. Esse fato gera a diminuição da capacidade 
funcional e de autonomia dessas pessoas, tornando-as 
dependentes de outras pessoas, os chamados 
cuidadores. O conhecimento de saúde dos cuidadores 
pode influenciar nas atividades de atenção ao idoso. A 
saúde bucal também influencia na manutenção da 
saúde geral do indivíduo. A realização da higienização 
bucal dos idosos pelos cuidadores pode ser prejudicada 
por barreiras comportamentais influenciadas por 
experiências prévias. O objetivo desse estudo foi 
avaliar o conhecimento de saúde bucal de cuidadores 
de idosos. A amostra foi composta de uma população 
de 70 cuidadores de duas instituições da cidade de 
Piracicaba, Brasil, que atendem cerca de 450 idosos. 
Os critérios de inclusão foram a participação voluntária 
esclarecida e o preenchimento do questionário. Foram 
abordadas questões sobre dados sócio-demográficos, 
condições de saúde, práticas e conhecimento de saúde 
bucal. Os dados foram analisados pelos testes Qui-
quadrado e Exato de Fischer. Espera-se que esses 
dados auxiliem no planejamento de ações futuras para 
aprimoramento dos conhecimentos de saúde bucal 
desses cuidadores, estimulando uma melhora nos 
cuidados de atenção à saúde do idoso. 
Cuidadores - Idosos - Saúde bucal 
 
 
B0504 
PERFIL DOS USUÁRIOS DAS CLÍNICAS DA 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE 
PIRACICABA/UNICAMP 
Karina Giseli Alonso Staufaker (Bolsista PICJr/CNPq), 
Livia da Costa Pilon (PICJr), Gabriela Fernanda de 
Medeiros Silva (PICJr), Miguel Morano Júnior (Co-
orientador) e Prof. Dr. Eduardo Hebling (Orientador), 
Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
Objetivos: Este estudo seccional quantitativo teve 
como objetivo avaliar o perfil socioeconômico e o nível 
de satisfação dos usuários em relação ao atendimento 
nas clínicas odontológicas da Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba/UNICAMP. Metodologia: A 
amostra aleatória foi constituída de 400 usuários 
voluntários que estavam na sala de espera antes do 
atendimento odontológico. O instrumento utilizado foi 
um questionário formulário, elaborado pelos 
pesquisadores. Os dados foram avaliados por análises 

estatísticas descritivas e analíticas, com uso do teste do 
Qui-quadrado (α=5%). Resultados: Do total de 
entrevistados, 93% acharam o atendimento ótimo ou 
bom, 89% receberam explicações sobre os 
procedimentos que estavam sendo realizados e 96% 
recomendariam o atendimento na clínica para outras 
pessoas. Dos entrevistados, 27% estão na faixa etária 
compreendida entre 21 e 30 anos; 68% são do sexo 
feminino; 53,5% dos participantes do estudo declaram-
se solteiro/viúvo/divorciado; 66% se declaram brancos. 
Conclusão: Mais da metade dos entrevistados está 
satisfeita com o atendimento da clínica de Odontologia 
da Universidade. A maioria dos entrevistados era 
formada por adultos, do gênero feminino, com instrução 
de nível médio e renda familiar entre baixa e média. 
Serviços de saúde bucal - Satisfação do paciente - Avaliação em 

saúde 
 
 
B0505 
A ESCOLA COMO ESPAÇO PARA O 
DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL DO 
ADOLESCENTE 
Thaís Monique Batista Constantino (Bolsista 
PICJr/CNPq), Everson Felipe Medeiros do Nascimento 
(PICJr), João Victor Teixeira (PICJr), Lucas Martins 
Elias (PICJr), Leonardo Lopes Ramos (PICJr) e Prof. 
Dr. Fábio Luiz Mialhe (Orientador), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
As crianças e adolescentes passam boa parte de suas 
vidas no contexto escolar, espaço social que contribui 
de forma significativa para o desenvolvimento 
biopsicossocial dos estudantes. Assim, investigar as 
opiniões daqueles que utilizam esses espaços pode 
ajudar no planejamento de intervenções voltadas a 
promoção de ambientes favoráveis à saúde. Assim, o 
objetivo deste trabalho foi avaliar as opiniões de 
adolescentes do em relação aos aspectos físicos, 
mentais e sociais das escolas que frequentam.  Uma 
amostra de 100 estudantes, de ambos os sexos, com 
idades variando entre 15 a 17 anos, de cinco escolas 
da rede estadual de ensino do município de 
Piracicaba,SP, foram entrevistados por 5 
pesquisadores treinados que utilizaram um questionário 
semiestruturado para a coleta dos dados. Dentre os 
respondentes, 84% sentem-se bem no ambiente 
escolar, 86% considera a limpeza geral da escola 
adequada, 67% consideram as salas de aula locais 
satisfatórios para o estudo e a maioria considera a 
metodologia de ensino utilizada pelos professores 
adequada ao bom entendimento. O significado da 
escola para os entrevistados esteve associado a 
expressões como “um lugar de estudo”, “onde encontro 
conhecimentos e meus amigos”, “local para buscar 
conhecimento”, entre outros. O presente estudo piloto 
permitiu compreender o papel que a escola está 
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exercendo na formação dos alunos e a satisfação dos 
mesmos com o ambiente que frequentam. 
Escola  - Saúde do adolescente - Crescimento e desenvolvimento 
 
 
B0506 
CONFECÇÃO DE PEÇAS ANATÔMICAS DO 
ESQUELETO HUMANO PARA ENSINO DE 
ANATOMIA EM ODONTOLOGIA POR ALUNOS PIC 
JR COMO METODOLOGIA PARA DESPERTAR A 
VOCAÇÃO PROFISSIONAL 
Iara Rocha Teixeira (Bolsista PICJr/CNPq), Lucas L. 
dos Santos (PICJr), Rogério G. Reis (PICJr), Vagner S. 
de Oliveira (PICJr), Lara C. Rocha (PICJr), João Victor 
Rossi (PICJr), Alexandre R. Freire, Ana Cláudia Rossi, 
Paulo Henrique F. Caria, Miguel Morano Júnior, 
Cristiano Manoel e Prof. Dr. Felippe Bevilacqua Prado 
(Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
O conhecimento anatômico do esqueleto humano 
permite aos estudantes da área da saúde estabelecer a 
relação forma /função do corpo como um todo. No 
curso de Graduação em Odontologia a ênfase ao 
estudo da anatomia de cabeça e pescoço é 
fundamental para o entendimento das diversas áreas 
que abrangem esta profissão. O objetivo deste estudo 
foi realizar a preparação de material didático por meio 
da individualização dos ossos do crânio, coluna 
vertebral e pelve confeccionando pinturas 
personalizadas que auxiliam na preservação e 
longevidade do tecido ósseo despertar a vocação 
científica e incentivar a escolha da profissão entre 
estudantes do ensino médio. Os alunos envolvidos no 
projeto realizaram em todos os ossos um processo de 
limpeza com peróxido de hidrogênio para clareamento 
e melhor exposição dos detalhes anatômicos. Após 
estudo anatômico prévio em livros-texto de anatomia, 
os alunos delimitaram os ossos que compõem o crânio, 
a coluna vertebral e a pelve. Em seguida, aplicaram 
cola branca e verniz sobre a superfície cortical desses 
ossos. Também realizaram a pintura em cores 
personalizada dos ossos do crânio, coluna vertebral e 
pelve. Verificou-se que a interação dos alunos PicJr 
com o ensino em Anatomia desperta  a vocação 
científica e incentiva a escolha da profissão entre 
estudantes do ensino médio. 
Ensino - Anatomia - Material didático 
 
 
B0507 
ESTUDO DAS DIFERENTES TÉCNICAS DE 
AVERIGUAÇÃO DA PROPORÇÃO DIGITAL 
Amanda Damiani (Bolsista PICJr/CNPq), Matheus dos 
Santos Pereira (PICJr), Jéssica Cristina Lopes Motta 
(PICJr), Renato Nicolás Hopp, Juliana Pucci de Moraes 
e Prof. Dr. Jacks Jorge Junior (Orientador), Faculdade 
de Odontologia - FOP, UNICAMP 

 
Pesquisadores têm usado um marcador alternativo para 
estudar comportamento, características e doenças 
influenciadas pelos gêneros masculino e feminino, a 
proporção entre os dedos indicador e anelar, também 
chamada 2D:4D. A diferença entre o segundo e o 
quarto dedo é estabelecida ainda no útero, parece não 
ser afetada pela puberdade e reflete um fator 
importante – a exposição intra-uterina a hormônios 
sexuais. Várias condições e doenças no corpo humano 
estão relacionadas à ação destes hormônios, 
principalmente estrógeno e testosterona e 
pesquisadores tem investigado sua relação com 
doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, 
câncer, atividades cognitivas e traços de personalidade. 
A averiguação do comprimento dos dedos e, portanto, 
da proporção digital, pode ser feita utilizando-se 
diferentes métodos como fotografias digitais, régua 
milimetrada, paquímetro, medições diretas nas mãos, 
entre outros. Este estudo envolveu membros da 
comunidade da FOP/UNICAMP, que tiveram suas 
mãos fotografadas utilizando um dispositivo 
padronizado, medidas diretamente por paquímetro e 
tiveram fotocópias de suas mãos medidas por 
paquímetro e régua milimetrada. Os comprimentos 
digitais foram registrados e o comprimento do dedo 
indicador foi dividido pelo comprimento do dedo anelar, 
gerando a proporção 2D:4D. Estas proporções foram 
comparadas entre si para averiguar qual a proporção 
mais próxima entre os métodos indiretos e os métodos 
diretos. 
Proporção digital - Fotografia - Medição 
 
 
B0508 
EVIDENCIAÇÃO DE ESTRUTURAS CELULARES 
MICROBIANAS ATRAVÉS DE COLORAÇÕES 
ESPECIAIS 
Amanda de Oliveira Santana (Bolsista PICJr/CNPq), 
Vanessa Piussi de Faria (PICJr) e Prof. Dr. José 
Francisco Hofling (Orientador), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
As bactérias têm afinidade para grande número de 
corantes, em particular os derivados básicos da anilina 
(azul de metileno, violeta de genciana, tionina, fucsina 
básica,etc.,). Estudando o comportamento das 
bactérias em relação a certos corantes, em presença 
de mordentes ou após a ação de diferenciadores, 
verificou-se empiricamente que há reações corantes 
características para determinados grupos de bactérias. 
Destas reações, duas devem ser especificamente 
mencionadas, a saber: coloração de Gram e a 
coloração de Ziehl. No entanto, estruturas de real 
importância para os microrganismos como: parede 
celular, cápsula, flagelos, fímbrias, esporos 
(endósporos) necessitam de colorações especiais para 
a sua evidenciação. Microrganismos específicos serão 
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utilizados para a observação dessas estruturas através 
de colorações específicas como coloração de Robinow, 
Wirtz-Conklin, método de Hiss, coloração de Maneval, 
método de Leifson, método de Dorner, método de 
Schaeffer-Fulton, método de Zettnow,etc. Com base 
nessas colorações espera-se evidenciar as estruturas 
mencionadas a fim de se conhecer essas organelas de 
importância para a sobrevivência dos microrganismos. 
Micro-organismos - Estruturas celulares - Colorações 
 
 
B0509 
DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL, EM ESCOLARES 
DE 6 ANOS DE IDADE 
Lucas Torres de Oliveira (Bolsista PICJr/CNPq), Dafny 
Defante Tarentini (PICJr), Ana Caroline Rodrigues 
Evangelista (PICJr), Stefane de Freitas Santos (PICJr), 
Allan Nilsen Correia (PICJr) e Prof. Dr. Marcelo de 
Castro Meneghin (Orientador), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
Avaliar a percepção das crianças e dos pais e 
responsáveis em relação ao ambiente da sala de 
espera.Foram analisados  os desenhos e questionários 
de 40 crianças que realizam tratamento na clinica FOP-
UNICAMP no período entre maio -  junho de 2012. A 
ferramenta de analise utilizada foi: a) Para as crianças 
foi solicitado a criação de um desenho relacionado a 
percepção dela em relação ao tratamento; b) Os 
responsáveis responderam o questionário  estruturados 
com questão abertas e fechadas relativas ao ambiente 
da sala de espera e sua influencia do tratamento 
ondontologico. A maioria das pessoas procuram a 
clinica pela questão da qualidade ou dificuldade de 
atendimento na rede publica. 
Acolhimento - Conscientização - Prevenção 
 
 
B0510 
A SALA DE ESPERA COMO AMBIENTE 
FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO DE 
PRATICAS EDUCATIVAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE 
Mateus Fernando Bortoletto Galdino (Bolsista 
PICJr/CNPq), Vitória Passeri Carone (PICJr), Janaina 
Manoel Siqueira (PICJr), Karolina de Aguiar (PICJr), 
Carlos Eduardo Mainardes Cintra (PICJr) e Prof. Dr. 
Miguel Morano Junior (Orientador), Faculdade de 
Odontologia - FOP, UNICAMP 
 
Nos dias atuais a procura pelos serviços de saúde nas 
diversas áreas é cada vez maior tendo em vista as 
necessidades prementes dos usuários, bem como o 
maior conhecimento sobre a abrangência da 
odontologia nas suas especialidades, tendo como foco 
principal a estética, seguido da fonética e da 
mastigação. A percepção dos usuários pelos serviços 
prestados nas clinicas da Faculdade de Odontologia de 

Piracicaba da UNICAMP, foi o ponto de partida para 
avaliar o ambiente, o acolhimento e a eficiência dos 
mesmos. Através de entrevistas por um questionário 
pré-estruturado, aplicado pelos estagiários do PICJR 
coletando dados por eles trabalhados darão condições 
adequadas à ações de informações e introdução dos 
pacientes ao tratamento odontológico a partir da sala 
de espera 
Acolhimento - Sala de espera - Odontologia 
 
 
B0511 
HÁBITOS ORAIS E ALEITAMENTO ENTRE 
PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE ATENÇÃO 
PRECOCE EM SAÚDE 
Ana Júlia Presuto (Bolsista PICJr/CNPq), Amanda de 
Queiroz Lucas (PICJr), Daniela Cristina Lopes (PICJr), 
Rayane Talita Silva Martir (PICJr), Ana Carolina Torres 
Lucchette e Profa. Dra. Rosana de Fatima Possobon 
(Orientadora), Faculdade de Odontologia - FOP, 
UNICAMP 
 
O objetivo deste estudo foi investigar, entre os 
participantes do Programa de Atenção Precoce à 
Saúde, oferecido pelo Cepae-FOP-Unicamp, as taxas 
de aleitamento materno exclusivo (AME) e 
complementado (AMC), de desmame, de uso de 
chupeta e mamadeira e de sucção digital. Foram 
coletados os dados referentes à população atendida 
durante o ano de 2010, por meio de consulta aos 
prontuários clínicos. Das 228 crianças que iniciaram 
sua participação na 2ª etapa do Programa, denominada 
Grupo de Incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo 
(GIAME), o que acontece por volta do 15º dia de vida, 8 
(3,5%) já estavam desmamadas, 22 (9,65%) recebiam 
AMC, 30 (13,15%) faziam uso de chupeta, 28 (12,28%) 
usavam mamadeira e 26 (11,4%) tinham o hábito de 
sucção digital. Ao final desta etapa (GIAME), 50 
crianças (21,9%) haviam desistido. Das 178 crianças 
que concluíram sua participação, 27 (15,17%) estavam 
desmamadas, 96 (53,9%) recebiam AMC, 58 (32,58%) 
faziam uso de chupeta, 48 (26,97%) usavam 
mamadeira e 28 (15,7%) tinham o hábito de sucção 
digital. Há necessidade de se investigar os motivos que 
levam as mães a introduzir chupeta e mamadeira e a 
complementar o aleitamento ou mesmo desmamar 
seus filhos, a fim de planejar estratégias de intervenção 
mais pontuais, que visem alterar estes índices.  
Programa preventivo - Hábitos orais - Aleitamento materno 
 

Instituto de Biologia 

 
B0512 
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PESQUISA EXPERIMENTAL: UTILIZANDO COMO 
MODELO ANIMAL O CAMUNDONGO MDX 
Iza Stephany dos Santos Souza (Bolsista PICJr/CNPq), 
Audria dos Santos Orozimbo (PICJr), Karimy Gratão 
Soares (PICJr), Karine Meneses França (PICJr) e 
Profa. Dra. Elaine Minatel (Orientadora), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
Verificou-se a influência do antioxidante ácido ascórbico 
(AA) sobre o processo de degeneração das fibras 
musculares de camundongos mdx adultos submetidos 
ao exercício. Camundongos mdx foram divididos em 
três grupos experimentais: mdx sedentário+salina 
(mdxSS), mdx exercício+salina (mdxES) e mdx 
exercício+AA (mdxEAA). Animais C57BL/10 foram 
usados como controle. Os animais dos grupos mdx ES 
e mdxEAA foram submetidos a exercício de corrida 
continua até a exaustão. Os animais do grupo mdxEAA 
receberam por gavagem uma única dose de 6,2 mg/kg 
de AA. Os animais dos grupos mdxSS e mdxES 
receberam solução salina. A análise da força muscular 
realizada antes de iniciar o tratamento e no dia do 
sacrifício demonstrou que não houve diferença entre os 
grupos experimentais (p>0.05; teste t de Student). A 
análise de fibras positivas ao azul de Evans (fibras em 
degeneração), de fibras com núcleo central (fibras 
regeneradas) e da área de inflamação/regeneração nos 
músculos diafragma e esternomastóide demonstraram 
que o exercício aplicado até a exaustão e o tratamento 
com uma única dose de AA não têm efeito sobre as 
fibras musculares distróficas. 
MDX - Exercício - Ácido ascórbico 
 
 
B0513 
ENSAIOS BIOQUÍMICOS DE USO COMUM PARA 
DETERMINAÇÃO DA ESTRUTURA E FUNÇÃO DE 
BIOMOLÉCULAS E PREPARO DE NOVAS FORMAS 
FARMACÊUTICAS 
Maria Beatriz Oliveira Silva (Bolsista PICJr/CNPq), 
Anna Caroline F. Alexópulos (PICJr), Daniel 
B.Taglialenha (PICJr), Márcio A. Paschoal, Maribel C. 
Silva, Erika F. Anjos, Juliana M. G. Geraldi e Profa. Dra. 
Eneida de Paula (Orientadora), Instituto de Biologia - 
IB, UNICAMP 
 
Este projeto de Iniciação Científica júnior teve por 
objetivos propiciar aos alunos de ensino médio um 
contato prévio com a universidade, especificamente 
com atividades de pesquisa desenvolvidas em 
laboratórios do Departamento de Bioquímica (DBQ), 
IB/Unicamp. As atividades abordadas, até o momento, 
foram: purificação parcial e determinação de atividade 
enzimática da enzima fosfatase ácida, determinação de 
pH, titulação de ácido forte e fraco, preparo de soluções 
tampão, purificação da proteína hemoglobina e 
caracterização de sua ligação com O2, dosagem de 
fosfato inorgânico, dosagem de colesterol, repique e 

manutenção de cultura de células, teste de viabilidade 
celular. Para tanto, os alunos tiveram contato com 
técnicas comuns em laboratórios de pesquisa em 
Bioquímica, como: cálculos e preparo de soluções, 
fotometria, pHmetria, técnicas assépticas, esterilização 
de material, congelamento/descongelamento e 
contagem de células. Os bolsistas tiveram assessoria 
constante de técnicos pertencentes a diferentes 
laboratórios de pesquisa do DBQ e puderam ter contato 
com alunos de graduação e pós-graduação, em 
atuação nesses laboratórios. Os resultados por eles 
obtidos tiveram que ser interpretados para posterior 
apresentação de relatório (apresentado à PRP), o que 
consistiu em mais uma etapa de aprendizado. Os 
resultados aqui apresentados mostram como as 
atividades e técnicas desenvolvidas podem ser úteis na 
purificação e caracterização de proteínas, enzimas e 
lipídios (pesquisa básica) e também com fins 
biotecnológicos, no desenvolvimento de formulações 
farmacêuticas de liberação sustentada (pesquisa 
aplicada).  
Bioquímica - Proteínas - Enzimas 
 
 
B0514 
INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
COLEÇÕES DE FLORESTAS ALTIMONTANAS E 
CAMPOS DE ALTITUDE DA SERRA DA 
MANTIQUEIRA, SUDESTE DO BRASIL 
Lívia Saviolli Simões (Bolsista PICJr/CNPq), Isabella de 
Oliveira Barbosa (PICJr), Daniela dos Santos Silva 
(PICJr), Isabella de Oliveira de Oliveira Barbosa 
(PICJr),  Maria Carolina Camargo (PICJr),  Livia Cordi, 
Leonardo Dias Meireles e Profa. Dra. Luiza Sumiko 
Kinoshita (Orientadora), Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 
 
A Serra da Mantiqueira representa uma das divisas 
geográficas entre os estados do sudeste brasileiro e 
apresenta um elevado endemismo vegetal e alta 
diversidade de anfíbios, répteis, aves e pequenos 
mamíferos. Entretanto, era uma das regiões menos 
conhecidas quanto à flora ao sul da Floresta Atlântica. 
Dois levantamentos florísticos realizados em Monte 
Verde (Camanducaia, MG) e na Serra Fina (divisa entre 
MG, SP e RJ) permitiram um aumento significativo de 
coletas de plantas de suas florestas e campos e 
resultaram em 2.800 coletas de cerca de 1.000 
espécies, depositadas no Herbário UEC. Objetivamos 
disponibilizar os dados desses levantamentos para 
permitir consultas pela comunidade e por especialistas 
em diferentes níveis de formação; promovendo uma 
padronização da identificação de coletas entre 
diferentes herbários, aumentando o conhecimento da 
distribuição geográfica dessas espécies. Até o 
momento realizamos a montagem de 1.800 exsicatas; 
inserimos os dados das 2.800 exsicatas no “software” 
BRAHMS, um programa desenvolvido para coleções 
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botânicas, e iniciamos a elaboração de imagens 
fotográficas de cerca de 300 exsicatas. Esses dados 
serão futuramente inseridos na rede SpeciesLink, que 
disponibiliza informação de coleções biológicas 
brasileiras e contribuirão para o registro de uma flora 
típica de montanhas do sul e sudeste brasileiros. 
Serra da Mantiqueira - Flora - Digitalização 
 
 
B0515 
ESTUDOS MOLECULARES DE VIRULÊNCIA DAS 
AMOSTRAS DE ESCHERICHIA COLI 
ENTEROPATOGÊNICA ISOLADAS DE ÁGUA NA 
REGIÃO DE CAMPINAS 
Carina Batista dos Santos (Bolsista PICJr/CNPq), Ingrid 
Alves Silveira (PICJr), Beatriz Barros Santos (PICJr), 
Gabrielle Cristina Ferreira (PICJr), Rogerio Arcuri 
Conceição e Prof. Dr. Tomomasa Yano (Orientador), 
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
A saúde do homem está diretamente relacionada à 
qualidade da água e de seus mananciais. Grande parte 
das doenças que assolam a humanidade, 
principalmente nos países subdesenvolvidos, é 
veiculada através da água, especialmente aquelas que 
afetam o sistema digestório (diarréias). O indicativo da 
qualidade de água é analisado, em parte, pela 
presença de coliformes fecais na água. No estudo 
realizado com o grupo “X Ciência e Arte nas Férias, 
2012”, foi detectado em amostras de água de rio, 
através da técnica da PCR, cepas de E. coli com 
propriedades enteropatogênicas. Portanto, o objetivo 
deste estudo será analisar, amplificando as área de 
atuação e consequentemente o número de amostras de 
E. coli enteropatogênicas na região de Campinas para 
posterior mapeamento dos possiveis pontos de 
contaminação fecal da cidade de Campinas SP.  
Escherichia coli - Água - Estudo molecular 
 
 
B0516 
ESTUDO DE ESCHERICHIA COLI 
ENTEROPATOGÊNICA EM ÁGUA E ALIMENTOS 
Vanessa Ferreira Zambelli (Bolsista PICJr/CNPq), 
Rogerio Arcuri Conceição e Prof. Dr. Tomomasa Yano 
(Orientador), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 
 
Escherichia coli é uma bactéria Gram-negativo 
pertencente à família Enterobacteriaceae e trata-se de 
um consitituinte da microbiota intestinal do homem e 
outros animais homeotérmicos (aves e mamíferos). Por 
esse motivo, a presença dessa bactéria na água e/ou 
alimentos é um importante indicativo de contaminação 
fecal. E. coli também representa um importante 
patógeno ao homem podendo em alguns casos causar 
infecções intestinais, as quais gerlamente levam a 
diarréias. Nosso trabalho teve por objetivo a detecção 
de E. coli em alguns rios, riachos e lagoas de Campinas 

e região e detecção de alguns fatores de virulência 
relacionados a patogenicidade de E. coli 
diarréiogenicas e detecção de efeitos citotóxicos em 
cultura celular. As amostras de água foram analisadas 
em placas de Petrifilm e em seguida foram confirmadas 
E. coli utilizando os testes bioquímicos. Neste trabalho, 
nós concluímos que as amostras de E. coli que 
isolamos apresentaram características potencialmente 
diarréiogenicos detectados por técnicas moleculares e 
em cultura de células. 
Água - Escherichia coli - Enteropatogênica 
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Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira 

 
E0517 
EFEITOS DE DESORDEM EM MONOCAMADAS DE 
GRAFENO 
Cínthia Luana Motta Scarlatti (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Ana Luiza Cardoso Pereira (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
O grafeno é um material bidimensional, formado por 
uma única camada de átomos de carbono ligados numa 
rede hexagonal. É um material bastante promissor 
quanto às aplicações, como, por exemplo, na sua 
utilização em telas touch-screen, uma vez que o 
grafeno possui a característica única de ser 
simultaneamente transparente e excelente condutor de 
eletricidade, maleável e muito resistente. Neste projeto 
foram investigadas, através de simulações numéricas, 
os efeitos de diferentes tipos desordem (imperfeições) 
na rede do grafeno sobre as propriedades eletrônicas 
do material. Entre os tipos de desordem investigados 
estão vacâncias (átomos faltantes à rede), 
enrugamento da rede (corrugações que alteram 
ligeiramente o seu caráter estritamente bidimensional) e 
diferentes potenciais eletrostáticos. Estes efeitos foram 
estudados tanto na ausência quanto na presença de 
um campo magnético aplicado perpendicularmente ao 
plano do grafeno. Em particular, foi implementada uma 
simulação para estudar os efeitos de vacâncias em 
posições aleatórias na rede, que nos permite investigar 
os desdobramentos dos níveis de energia dos estados 
eletrônicos ligados às vacâncias (estados localizados) 
para diferentes densidades de vacâncias na rede. 
Grafeno - Desordem - Simulação numérica 
 
 
E0518 
EFEITOS DE DESORDEM EM BICAMADAS E EM 
TRICAMADAS DE GRAFENO  
Clara Aya Cunha Fukui (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Ana Luiza Cardoso Pereira (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
Este projeto de iniciação científica envolve o estudo do 
grafeno através de simulações numéricas. Obtido pela 
primeira vez em 2004, o grafeno é um sistema 
eletrônico genuinamente bidimensional, que consiste de 
uma única camada de átomos de carbono ligados em 
rede hexagonal. Tal material vem revolucionando a 
física e a eletrônica, pois apresenta propriedades não 
convencionais. O objetivo deste projeto é a 
investigação dos efeitos de diferentes tipos de 

desordem em mono, bi e tricamadas de grafeno sobre 
as suas propriedades eletrônicas. As simulações 
numéricas são realizadas utilizando o modelo de rede 
tight-binding, com auxílio do cluster do CENAPAD. Para 
as monocamadas de grafeno foram realizadas 
simulações com alguns tipos de desordens, como a 
inserção de uma vacância em sua rede e a desordem 
aleatória nos níveis de energia, e o estudo de suas 
consequências sobre as propriedades do material. Os 
estudos com as bicamadas de grafeno têm sido 
realizados com a aplicação de diferença de potencial 
entre as camadas, o que equivale à aplicação de um 
campo elétrico perpendicular à rede. Com isso 
conseguimos identificar claramente a quebra da 
degenerescência dos níveis de energia do grafeno. 
Grafeno - Bi e tricamadas - Simulação numérica 
 
 
E0519 
PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO EM GESTÃO 
ENVOLVENDO FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS 
Henrique Luiz da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Bianca Morelli Rodolfo Calsavara (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
Problemas de otimização são problemas cujo objetivo é 
determinar os valores extremos de uma função, isto é, 
o maior ou menor valor que uma função pode assumir 
em um dado intervalo. Estes problemas são comuns 
em nossa vida diária e aparecem, por exemplo, quando 
procuramos determinar o nível de produção mais 
econômico de uma fabrica, as dimensões de 
embalagens de produtos que maximizam a capacidade 
das mesmas, etc. Em muitas situações reais, os 
problemas de otimização envolvem funções de mais de 
uma variável. O estudo de tais problemas é feito por 
meio de técnicas envolvendo derivação de funções de 
várias variáveis para encontrar pontos extremos das 
funções citadas. Neste projeto, foi feito estudo de 
cálculo diferencial para funções de várias variáveis, 
incluindo máximos e mínimos para essas funções. 
Utilizando tais ferramentas foram estudados problemas 
de otimização da área de gestão/administração 
envolvendo funções de duas variáveis. 
Funções de várias variáveis - Problemas de otimização - 

Multiplicadores de Lagrange 
 
 
E0520 
APLICAÇÃO DA ANÁLISE DE COMPONENTES 
INDEPENDENTES AO MONITORAMENTO DE 
PROCESSOS ATRAVÉS DE GRÁFICOS DE 
CONTROLE 
Guilherme Dean Pelegrina (Bolsista FAPESP) e Prof. 
Dr. Leonardo Tomazeli Duarte (Orientador), Faculdade 



Projetos da Área de Ciências Exatas 

 186 

de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
O gráfico de controle, inicialmente proposto por 
Shewhart, é uma ferramenta importante do controle 
estatístico de processo (CEP). Seu objetivo é verificar, 
a partir da análise de um conjunto de dados coletados, 
se a variabilidade observada é inerente ao processo 
sob análise ou se decorre de causas ditas especiais, 
resultantes, por exemplo, de erros de operadores ou 
falhas de equipamentos. Devido ao número elevado de 
parâmetros a serem analisados e, principalmente, 
devido à correlação existente entre eles, os gráficos de 
controle multivariáveis surgem como uma alternativa 
interessante ao monitoramento. No entanto, a detecção 
de padrões não-aleatórios existentes no processo é 
dificultada, uma vez que os parâmetros são analisados 
conjuntamente. Recentemente, alguns trabalhos 
mostraram que a utilização de técnicas de análise de 
componentes independentes (ICA) resulta em um bom 
desempenho na determinação de padrões anormais. 
Através de simulações utilizando diferentes técnicas de 
ICA, avaliaremos a performance de cada técnica e, de 
posse destes resultados, verificaremos qual melhor se 
adéqua ao problema em questão. 
Controle de processos - ICA - Separação de sinais 
 
 
E0521 
CÁLCULO DA FOTOCORRENTE EM ESTRUTURAS 
SEMICONDUTORAS DO TIPO QWIP 
(FOTODETECTORES DE INFRAVERMELHO DE 
POÇOS QUÂNTICOS) 
Felipe Cardozo Arcaro (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Marcelo Zoega Maialle (Orientador), Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
O projeto de pesquisa visa o estudo de dispositivos 
fotodetectores de infravermelho (IV) através do cálculo 
da fotocorrente em sistemas semicondutores. Para isso 
houve um estudo introdutório da Física destes 
dispositivos e da Mecânica Quântica, baseado 
primordialmente nas soluções da equação de 
Schrödinger. O método numérico para solução dessa 
equação utiliza os estados de uma partícula em uma 
caixa (poço quântico), que servem como base para 
obter os resultados da partícula confinada em outros 
tipos de potencial, podendo ser eles parabólico, poço 
duplo, poço triplo, ou em um campo elétrico. 
Posteriormente, analisamos a transmissão de uma 
partícula incidente em barreiras de potencial (efeito de 
tunelamento) utilizando o método numérico da matriz 
de transferência. Esta transmissão está diretamente 
relacionada à fotocorrente nos dispositivos 
fotodetectores de IV. 
Infravermelho - Fotodetector - Poço quântico 
 

Faculdade de Ciências Médicas 

 
E0522 
MORFOMETRIA BASEADA EM VOXELS DO 
CEREBELO EM PACIENTES COM DISTONIA 
CRANIO-CERVICAL PRIMÁRIA 
Camila Callegari Piccinin (Bolsista FAPESP), Maria CA 
Santos, Luiza G Piovesana, Lidiane S Campos, Rachel 
P Guimarães, Augusto C Amato Filho, Clarissa L 
Yasuda, Marcondes Cavalcante França Jr., Iscia Lopes-
Cendes, Fernando Cendes e Profa. Dra. Anelyssa 
Cysne Frota D'Abreu (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Objetivos: Obter uma avaliação detalhada da 
substância cinzenta (SC) cerebelar em pacientes com 
distonia crânio-cervical primária. Métodos: Foram 
incluídos 35 pacientes e 35 controles. A avaliação 
clínica dos pacientes incluía revisão da história médica, 
avaliação física e neurológica dos pacientes. Imagens 
de ressonância magnética ponderadas em T1 foram 
adquiridas através de scanner de 3T e analisadas pelo 
método de morfometria baseada em voxels (VBM) nos 
softwares SPM8/DARTEL contidos na plataforma 
Matlab7.6.0. A ferramenta SUIT foi utilizada para uma 
avaliação mais detalhada da SC cerebelar. Para as 
estatísticas foi utilizado p=0,001. Resultados: O VBM 
demonstrou alterações significativas na SC cerebelar. 
Foi constatada atrofia de SC no tuber, 
Cerebelum_Crus1_R, Cerebelum_8_R, 
Cerebelum_6_L, tonsila e declive. Já o excesso foi 
constatado em culmen, tonsila, Cerebelum_3_L, núcleo 
denteado, Cerebelum_4_5_L, Cerebelum_9_R e 
Cerebelum_8_R. Conclusões: Foi demonstrado 
excesso e atrofia de SC cerebelar.  O excesso é bem 
distribuído entre os lobos anterior e posterior. Já a 
atrofia só ocorre no lobo posterior, em regiões que 
constituem o neocerebelo. Este estudo confirma a 
alteração estrutural, não apenas funcional, da SC 
cerebelar em pacientes com distonia crânio-cervical 
primária. 
Distonia - Cerebelo - Ressonância magnética 
 

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura 
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E0523 
DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE 
PERMEABILIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS DE UMA CÉLULA EXPERIMENTAL 
Barbara Cesar Martins (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Miriam Gonçalves Miguel (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
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A pesquisa visou à determinação do coeficiente de 
permeabilidade do resíduo sólido urbano (RSU) de uma 
célula experimental, localizada no Aterro Sanitário Delta 
A, Campinas-SP. O coeficiente de permeabilidade está 
relacionado à capacidade de um fluído, nesse caso a 
água, de percolar por entre os vazios do RSU, após 
compactação. Para simular as condições de uma célula 
experimental em laboratório, foram confeccionados dois 
permeâmetros, de diferentes comprimentos, para medir 
as possíveis variações na determinação do coeficiente 
ao longo do tempo, devido à degradação do grande 
percentual de matéria orgânica presente no RSU. Além 
disso, foram determinados parâmetros como pH, 
alcalinidade, ácidos orgânicos voláteis, DQO e 
nitrogênio amoniacal do lixiviado gerado dentro dos 
permeâmetros devido a percolação do RSU com água. 
As médias dos coeficientes de permeabilidade foram da 
ordem de 10-5m/s, mesmo considerando a forte 
heterogeneidade do RSU. Os valores pH do lixiviado 
gerado em ambos os permeâmetros foram em torno de 
5,3. A alcalinidade apresentou valores de 3.002,9 e 
5.587,7 mg CaCO3/L; os ácidos orgânicos voláteis de 
6.759,21 e 10.060,68 mg HAc/L; o nitrogênio amoniacal 
de 482,69 e 941,69 mg N-NH3/L; e a DQO de 21.824,27 
e 34.814,14 mg/L, considerando os lixiviados gerados 
no permeâmetro maior e menor, respectivamente. 
Resíduos sólidos urbanos - Condutividade hidráulica - Caracterização 

físico-química 
 
 
E0524 
INOVAÇÃO EM OPERADORES LOGÍSTICOS 
Karen Maria Petri Almeida (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Orlando Fontes Lima Júnior (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
A inovação dos produtos e serviços logísticos é 
apontada por diversos autores como fundamental para 
a competitividade das empresas do setor. O objetivo do 
trabalho é identificar e analisar inovações logísticas, 
englobando as atividades de planejamento, 
gerenciamento e operações de transporte e 
armazenagem. A metodologia utilizada para a pesquisa 
foi o estudo de casos. Através da revisão bibliográfica 
foi possível identificar a existência de cinco tipos de 
inovações logísticas: nos produtos ou serviços, nos 
processos, nas transações, nos relacionamentos e nos 
modelos de negócios. Foram selecionados dois 
operadores logísticos com inovação em um dos cinco 
tipos apontados anteriormente, o primeiro operador em 
modelo de negócios e o segundo em seus processos. 
Os resultados da pesquisa mostram que a inovação do 
primeiro operador teve origem na percepção de uma 
grande oportunidade de mercado dada pela logística 
reversa e, no segundo caso, decorreu da implantação 

de novas tecnologias que exigiram a readequação de 
toda a empresa, incluindo sua estrutura física. 
Inovação - Operador logístico - Estudo de caso 
 
 
E0525 
ESTUDO DA CONCEPÇÃO DE MODELOS FÍSICOS 
COSTEIROS BASEADOS NA MODELAÇÃO 
NUMÉRICA 
Antonio Henrique Soares Dutra G. Pereira (Bolsista 
FCTH - Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica) e 
Prof. Dr. Tiago Zenker Gireli (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
O ambiente costeiro e as obras nele construídas, são 
muito influenciados por fenômenos físicos como ondas, 
marés, correntes entre outros. As pesquisas efetuadas 
com o auxílio de modelos físicos visam aprimorar os 
estudos relativos à região em escala reduzida, e a sua 
interação com um modelo matemático concebido e 
calibrado com dados de campo, permite que 
informações destes extraídas sejam representativas e 
fiéis à situação real que se encontra no protótipo. 
Através de um aprofundamento na teoria existente e do 
acompanhamento da construção do modelo físico do 
Terminal Ponta da Madeira Norte, na Fundação Centro 
Tecnológico de Hidráulica (FCTH), o presente trabalho 
busca identificar todas as etapas envolvidas no 
processo de concepção de um modelo físico, e as 
diversas interações entre este e o modelo numérico, 
procurando obter as maiores vantagens de cada um. 
Assim, é muito importante salientar que estudos de 
concepção de obras costeiras e portuárias, por seu 
grande porte e alto custo, devem incluir modelos físicos 
e matemáticos para que bons resultados sejam obtidos. 
Estes resultados devem embasar decisões mais 
acertadas para a execução, a fim de minimizar os 
impactos socioambientais e custos e maximizar a 
utilização e funcionalidade das obras. 
Obras costeiras - Fenômenos físicos - Modelos reduzidos 
 

Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação 

 
E0526 
ESTUDO E PROJETO DE DISPOSITIVOS 
ELETROMAGNÉTICOS USANDO O MÉTODO DOS 
ELEMENTOS FINITOS 
Jefter Reis (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Ernesto 
Ruppert Filho (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação - FEEC, UNICAMP 
 
O método dos elementos finitos é muito usado para 
estudos de distribuição de campo magnético em 
projetos de dispositivos eletromagnéticos. Neste 
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trabalho inicia-se um estudo sobre projeto de 
transformadores usando esse método. O trabalho está 
ligado a uma pesquisa que se desenvolve na 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação 
que visa projetar um transformador de potência com 
reatância de dispersão baixa para uso em limitadores 
de corrente elétrica supercondutores resistivos com 
transformador. Neste trabalho de Iniciação Científica 
foram realizados estudos sobre transformadores em 
geral, sobre o método dos elementos finitos e foi 
realizada uma simulação preliminar no Software 
Maxwell da ANSOFT para determinar a distribuição de 
campo magnético num transformador experimental 
construído pelos pesquisadores envolvidos no projeto 
de limitadores de corrente elétrica. Após a simulação, 
foram realizados ensaios nesse transformador para a 
determinação de seus parâmetros elétricos. Esses 
mesmos ensaios foram simulados no Software 
Simplorer da ANSOFT e comparados com os valores 
reais. 
Eletromagnéticos - Elementos finitos - Dispositivos eletromagnéticos 
 

Faculdade de Engenharia Mecânica 

 
E0527 
MEDIDAS DE PRESSÃO CAPILAR 
Luan de Sá Souza (Bolsista CEPETRO) e Prof. Dr. 
Osvair Vidal Trevisan (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
A pressão capilar é uma das propriedades do 
reservatório que deve ser conhecida para que a 
exploração do petróleo seja feito de forma eficiente. 
Esta pressão auxilia ou dificulta a movimentação de 
fluídos nos poros do meio poroso, influenciando 
diretamente na saturação do meio. A principal 
importância de se conhecer a pressão capilar das 
rochas é a criação das curvas de drenagem e imbibição 
para cada rocha que compõe o reservatório em estudo. 
Neste projeto, será medida a pressão capilar para sete 
rochas, sendo duas coquinas, duas dolomitas e três 
rochas retidas do pré-sal. Na primeira etapa deste 
projeto será utilizado o método de injeção de mercúrio. 
Para cada rocha estudada, serão criadas as curvas de 
drenagem e imbibição. Posteriormente, é realizado um 
estudo da distribuição de poros para cada rocha. Os 
resultados são as curvas de drenagem e imbibição 
cada para rocha estudada, utilizando o método de 
injeção de mercúrio. A conclusão é um estudo 
comparativo das características de cada rocha a partir 
das curvas de drenagem e imbibição. Com os dados 
obtidos, também é realizado um estudo de frequencia 
de ocorrencia dos raios em função da dimensão dos 
raios dos poros. 
Petróleo - Pressão - Capilar 
 

 
E0528 
DETERMINAÇÃO DA CURVA DE PRESSÃO 
CAPILAR E DE RESISTIVIDADE EM FUNÇÃO DA 
SATURAÇÃO PARA CARBONATOS 
Neill Gustavo Bergamini Gomes (Bolsista 
PETROBRAS) e Prof. Dr. Osvair Vidal Trevisan 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 
 
O potencial de reservatórios petrolíferos pode ser 
estimado pelo estudo da curva de pressão capilar e 
resistividade das suas rochas constituintes. Tais 
informações podem indicar se as rochas tem uma alta 
capacidade de armazenamento de óleo e qual a 
dificuldade para sua extração.  O objetivo do presente 
projeto é a determinação de propriedades petrofísicas 
de carbonatos, rochas comuns à bacia brasileira as 
quais carecem de informação a respeito das suas 
potencialidades de exploração. Com a estimação da 
curva de pressão capilar em função da saturação por 
meio do Método da Membrana aliado ao levantamento 
da resistividade dessas mesmas rochas, em ambos os 
casos, embebidas numa solução eletrolítica.  A curva 
de pressão capilar em função da saturação é a 
apresentação gráfica de características que irão 
caracterizar essas rochas, tais como: o tamanho dos 
seus poros, sua distribuição, estrutura, a saturação do 
fluido, a molhabilidade da rocha ao óleo e à água. 
Pressão capilar - Resistividade - Carbonatos 
 
 
E0529 
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS ELETRODOS 
TI/PB/PBO2 E TI/TIO2/RUO2, NA DEGRADAÇÃO DA 
AMOXICILINA 
André Luiz de Moura Marques, Júlio Fabbri Pereira e 
Prof. Dr. Rodnei Bertazzoli (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
A amoxicilina é um antibiótico amplamente utilizado e 
como os demais fármacos, chega ao meio ambiente 
contaminando a água, comprometendo sua qualidade e 
sendo tóxico para determinados seres vivos. Frente a 
esse fato uma via para o tratamento desse poluente é a 
oxidação eletroquímica. Neste trabalho, foi comparada 
a oxidação desse fármaco utilizando os anodos: 
Ti/TiO2/RuO2 e Ti/Pb/-PbO2. Os experimentos foram 
realizados numa cela de vidro encamisada a fim de 
manter a temperatura do meio reacional constante. 
Diferentes densidades de corrente foram aplicadas, 
sendo as amostras coletadas periodicamente. A fim de 
monitorar a concentração do fármaco e de seus 
subprodutos, as alíquotas foram injetadas num 
cromatógrafo liquido de alta eficiência da Shimadzu, 
equipado com uma coluna de fase reversa Supelcosil 
LC-18 com detector UV ajustado em 230 nm. Para que 
fosse possível avaliar a mineralização dos subprodutos 
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gerados, a quantidade de carbono orgânico total das 
amostras foi analisada no equipamento TOC-5000A da 
Shimadzu. Os resultados demonstraram que o anodo 
de Ti/Pb/-PbO2 tem melhor desempenho em oxidar a 
amoxicilina e mineralizar os seus subprodutos, quando 
comparado ao anodo de Ti/TiO2/RuO2.  
Ti/Pb/PbO2 - Degradação - Amoxicilina 
 

Faculdade de Engenharia Química 

 
E0530 
BIOADSORÇÃO DE PB2+ EM SOLUÇÃO AQUOSA 
PELA MACRÓFITA AQUÁTICA LEMNA MINOR 
Camila Zago Castelli (Bolsista IC CNPq), Frederico 
Gaia Costa da Silva, Melissa Gurgel Adeodato Vieira, 
Lívia Kátia Santos Lima (Co-orientadora) e Profa. Dra. 
Meuris Gurgel Carlos da Silva (Orientadora), Faculdade 
de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
A bioadsorção é uma alternativa viável no tratamento 
de efluentes devido à grande variedade de materiais 
biológicos, provenientes de fontes renováveis, que 
podem ser usados como adsorventes. As Macrófitas 
aquáticas são bioadsorventes estudados no tratamento 
de efluentes líquidos contaminados por metais 
pesados, devido à sua afinidade com os mesmos. 
Portanto, este trabalho estudou a macrófita aquática 
Lemna minor como material adsorvente. Foram 
realizados ensaios de equilíbrio e cinético do íon de 
maior afinidade com a biomassa. No estudo de 
afinidade a macrófita apresentou maior remoção do íon 
Pb2+ obtendo capacidade máxima 0,332 mmol.g-1. A 
capacidade de remoção para os íons de Cu2+, Cd2+, 
Ni2+ e Zn2+ foram de 0,196, 0,198, 0,215 e 0,126 
mmol.g-1, respectivamente  No estudo de equilíbrio da 
biomassa com o íon metálico de maior afinidade, o 
modelo de Langmuir ajustou melhor aos dados 
experimentais, com R2 de 0,9829. O comportamento 
cinético da biomassa em relação aos íons de Pb2+ 
mostrou que o modelo de pseudo-primeira ordem se 
ajustou melhor aos dados obtidos experimentalmente, 
com valor de R2 de 0,9911. Estes resultados indicaram 
a viabilidade da utilização da macrófita aquática Lemna 
minor na remoção do Pb2+. 
Adsorção - Lemna minor - Chumbo 
 
 
E0531 
ELABORAÇÃO DE MALHAS PARA ESTUDOS COM 
A TÉCNICA CFD 
Caio Reis Moretti Pinna (Bolsista PETROBRAS) e Prof. 
Dr. Milton Mori (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Química - FEQ, UNICAMP 
 
A Fluidodinâmica Computacional (CFD) é uma técnica 
utilizada para predizer fenômenos físicos em 

engenharia de processos, através de técnicas 
numéricas e modelos matemáticos. No Método dos 
Volumes Finitos (MVF), utiliza-se um conjunto de 
volumes de controle que representam o caso, chamado 
de “malha”. Malhas com qualidade ruim podem 
comprometer a qualidade dos resultados obtidos. O 
trabalho teve como objetivo o aprendizado de técnicas 
para a elaboração de malhas, que possam ser 
utilizadas em pesquisas que empregam a técnica. Até o 
momento, foram elaboradas malhas para simulação de 
três casos. No primeiro, um duto de seção quadrada 
(170.000 volumes de controle), foi definido, a fim de 
estudar a influência de relevos internos sobre o padrão 
do escoamento gás-sólido. No segundo, malhas para 
risers (652.000 e 356.000 volumes de controle) foram 
criadas, com o intuito de avaliar como diferentes 
configurações da entrada do reator podem afetar a 
formação de gasolina. No terceiro estudo, um duto 
cilíndrico com curvas (530.000 volumes de controle) foi 
elaborado, para comparação dos campos de 
concentração com valores experimentais. Para o 
estudo da qualidade das malhas foi necessário um 
cluster de alto desempenho. A continuidade do estudo 
dar-se-á com o aprendizado do MVF, e a sua aplicação 
em casos com complexidade progressivamente maior. 
O objetivo final é o estudo de casos multifásicos, com 
foco em otimização e design de novos equipamentos 
utilizados em refino de petróleo. 
Simulação - Malhas - Fluidodinâmica 
 
 
E0532 
ESTUDO DO ESCOAMENTO FLUIDODINÂMICO EM 
STRIPPERS DE FCC 
Monica Marcela Thomaz (Bolsista PETROBRAS), 
Gabriela Cantarelli Lopes e Prof. Dr. Milton Mori 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Química - FEQ, 
UNICAMP 
 
O stripper de FCC é um equipamento que possui a 
função de separar e dessorver os gases de 
hidrocarbonetos que são arrastados junto com as 
partículas de catalisador após o processo de 
craqueamento catalítico de frações pesadas de 
petróleo. Também é responsável por remover o coque 
depositado na superfície do catalisador, o que evita a 
alteração no balanço térmico da unidade de FCC, 
devido a queima desses hidrocarbonetos no 
regenerador. Além disso, outros problemas 
relacionados à queima desses hidrocarbonetos, como o 
aumento da taxa de emissão de gases poluentes, 
podem ser evitados através de etapas de stripping 
eficientes. Uma modelagem bidimensional foi usada 
para simular o escoamento denso em um stripper 
cilíndrico. Foram estudados diferentes modelos de 
arraste, a fim de determinar qual deles seria capaz de 
predizer o escoamento com maior fidelidade, já que a 
eficiência da remoção dos hidrocarbonetos está 
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diretamente relacionada à interação entre as fases. 
Dentre os modelos testados, os modelos Four-Zone e 
Gidaspow modificado apresentaram bons resultados, 
melhor se ajustando aos dados experimentais. Já o 
modelo de Gidaspow convencional não foi capaz de 
prever adequadamente o escoamento. Uma malha 
tridimensional já foi construída, e testes já foram 
iniciados com o intuito de mostrar resultados mais 
realísticos. 
Stripper - Fluidodinâmica - Escoamento 
 

Faculdade de Tecnologia 

 
E0533 
O USO DO TELEDUC PARA DISCUSSÃO DE 
CONTEÚDOS MATEMÁTICOS RELACIONADOS AO 
CÁLCULO 
Guilherme Tedeschi Benatto (Bolsista SAE/UNICAMP e 
IC CNPq) e Profa. Dra. Telma Aparecida de Souza 
Gracias (Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
O ensino de Cálculo e suas aplicações estão presentes 
em diversas áreas acadêmicas e em muitos cursos de 
graduação. Seu ensino tem sido objeto de estudo e 
investigação por pesquisadores de diversas partes do 
mundo e a literatura nesta área aponta a existência de 
uma série de problemas. No que diz respeito aos 
alunos, mencionam-se a falta de pré-requisitos 
matemáticos dos alunos. Em relação à organização 
didático-pedagógica dos cursos de Cálculo, outros 
fatores são citados, como: o fato de o Cálculo ser uma 
disciplina de transição entre o ensino médio e o 
superior; o fato de muitas universidades incluírem o 
Cálculo em sua estrutura curricular no primeiro 
semestre; a carga horária destinada pelas 
Universidades ao ensino do Cálculo que não permite 
que o aluno pense, questione e reflita sobre o 
conteúdo, por falta de tempo; a grande quantidade de 
alunos nas turmas de Cálculo. Sendo assim, 
considerando que há uma variedade de dificuldades no 
ensino de Cálculo e que as TICs podem se constituir 
em uma alternativa para a superação de algumas 
destas dificuldades, o objetivo deste projeto foi analisar 
a possibilidade de utilização do TelEduc na promoção 
de discussão de conceitos matemáticos por alunos de 
Cálculo. 
Teleduc - Cálculo - Matemáticos 
 
 
E0534 

IMPLEMENTAÇÃO DE DINÂMICA MOLECULAR 
BASEADA EM FUNÇÕES DE GREEN: APLICAÇÃO 
NO ESTUDO VIBRACIONAL DE CADEIAS 
ATÔMICAS UNIDIMENSIONAIS 
João Cléber Neves de Freitas (Bolsista SAE/UNICAMP) 
e Prof. Dr. Vitor Rafael Coluci (Orientador), Faculdade 
de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
Simulações computacionais são ferramentas poderosas 
que são utilizadas em diversas áreas da Ciência. Em 
particular, para se prever o comportamento de sistemas 
moleculares, simulações utilizando o método de 
dinâmica molecular clássica são empregadas. Nesse 
método, as equações do movimento (Leis de Newton) 
são integradas numericamente para se obter a 
evolução temporal de um sistema molecular. Para a 
descrição precisa do sistema molecular, é necessário 
um passo de integração muito pequeno (~10-15s), o que 
torna essas simulações custosas computacionalmente 
para sistemas grandes (~ 105 átomos). Esse projeto 
pretende implementar o código de dinâmica molecular 
clássica baseando-se em funções de Green. Esse tipo 
de estratégia foi desenvolvido recentemente e permitiu 
realizar simulações  utilizando passos de integração 
maiores que os usuais. Isso possibilitou investigar 
sistemas em situações mais realísticas. O código será 
aplicado inicialmente no estudo vibracional do sistema 
modelo de uma cadeia atômica linear. Apresentamos 
os estágios iniciais da implementação e os primeiros 
resultados envolvendo os ganhos computacionais. 
Dinâmica molecular - Implementação de DM - Funções de green: 

aplicação 
 
 
E0535 
POLIMERIZAÇÃO DE CRISTAIS 
HETEROMOLECULARES DE C70- CUBANO 
UTILIZANDO SIMULAÇÃO POR DINÂMICA 
MOLECULAR 
Luiz Claudemir Garcia Junior (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Vitor Rafael Coluci (Orientador), Faculdade de 
Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
Fulerenos (C70) e cubanos (C8H8) podem interagir por 
meio de ligações do tipo Van der Waals e formar 
cristais heteromoleculares de C70-C8H8. Este trabalho 
investigou o processo de polimerização entre fulerenos 
e cubanos nesses cristais quando aquecidos à alta 
temperatura por meio de simulação computacional. As 
simulações foram feitas utilizando o método de 
dinâmica molecular baseada na aproximação Tight-
binding com o programa Trocadero e realizadas no 
cluster de alto desemplenho da Faculdade de 
Tecnologia da UNICAMP. À temperatura de 2100K, os 
cubanos começam a isomerizar-se e formar apenas 
poucas ligações com as moléculas de C70. Em torno de 
2600K e após 30ps, os isômeros dos cubanos se 
rompem e formam cadeias que se ligam às moléculas 
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de C70. A partir de 45 ps, observamos a formação de 
ligações entre mais de duas moléculas de C70. Para 
uma temperatura mais elevada (3100K), ligações entre 
moléculas de C70 ocorrem mais rapidamente, em torno 
de 26ps. 
Polimerização - Simulação - Nanomateriais 
 

Instituto de Computação 

 
E0536 
ATRIBUIÇÃO DE FONTE IMPRESSORA 
Giuliano Roberto Pinheiro (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Anderson de Rezende Rocha (Orientador), 
Instituto de Computação - IC, UNICAMP 
 
Diariamente, vivemos envoltos em informações cada 
vez mais digitais. Tal situação levou diversas pessoas a 
anteciparem o desaparecimento dos documentos 
impressos. No entanto, apesar da grande criação de 
conteúdo digital não se pode dizer que os conteúdos 
analógicos desapareceram. O papel continua em uso e 
não dá sinais de cair em obsolência num futuro 
próximo. Além disso, o desenvolvimento das 
ferramentas de edição de documentos somado ao fácil 
acesso que se tem a elas, temos visto uma facilidade 
nunca antes alcançada de se produzir falsificações em 
documentos digitais, como digitalizações e fotos. Numa 
análise desses documentos em busca de falsificações, 
uma evidência pode ser avaliada utilizando-se métodos 
de caracterização de dispositivos. Neste trabalho, 
abordamos o problema de discriminação de 
documentos impressos por impressoras do tipo laser, o 
tipo mais comum atualmente. Analisamos um conjunto 
próprio de diversos documentos usando uma 
abordagem baseada na caracterização das texturas de 
regiões impressas em um documento. Para tal, 
retiramos letras comuns dos documentos tais como ‘e’, 
‘a’, etc., e, usando somente um tipo de caractere por 
vez, extraímos um grupo de dados qualitativos que 
usamos para construir vetores de características, a 
serem usados em uma abordagem de classificação de 
padrões para criar um modelo de discriminação dos 
documentos. 
Atribuição  - Impressora - Forense 
 
 
E0537 
O PROBLEMA DO CONJUNTO DOMINANTE EM 
PRODUTOS DIRETOS DE GRAFOS 
André Rodrigues Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Christiane Neme Campos (Orientadora), 
Instituto de Computação - IC, UNICAMP 
 
Seja G um grafo com conjunto de vértices V(G) e 
conjunto de arestas E(G). Um conjunto D  V(G) é um 
conjunto dominante, se todo vértice de G ou pertence 

D, ou é adjacente a um vértice de D. Um conjunto 
dominante é independente se os seus vértices são dois 
a dois não adjacentes. O número de dominação-
independente é a cardinalidade de um menor conjunto 
dominante independente de G. Uma partição 
dominante-independente é uma partição de V(G) tal 
que todas as suas partes são conjuntos dominantes 
independentes. Note que existem grafos que não 
possuem tais partições. O problema da partição 
dominante-independente consiste em buscar uma 
partição dominante-independente que maximiza o 
número de partes, isto é, uma partição de cardinalidade 
máxima. O produto direto de dois grafos G e H é o 
grafo cujo conjunto de vértices é dado pelo produto 
cartesiano de V(G) e V(H) e conjunto de arestas igual a 
{(u,x)(v,y) | uv  E(G) e xy  E(H)}. Neste trabalho, 
estudou-se o problema da partição dominante-
independente em produtos diretos de ciclos. O 
problema foi resolvido para algumas subclasses. 
Ademais, para estes casos, também foram 
determinados os seus números de dominação 
independente. 
Conjuntos dominantes - Produtos diretos - Número de dominação 
 
 
E0538 
O PROBLEMA DOS 3-FLUXOS EM GRAFOS 
Marco Antônio Lasmar Almada (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Christiane Neme Campos (Orientadora), 
Instituto de Computação - IC, UNICAMP 
 
A coloração de mapas planares é uma sub-área da 
Teoria de Grafos, cujo desenvolvimento ao longo do 
século XX esteve ligado ao Problema das Quatro 
Cores. Como uma forma de generalizar o conceito de 
coloração, W. T. Tutte introduziu a Teoria de Fluxos 
Inteiros. O objetivo do projeto foi o estudo de resultados 
recentes sobre a Conjectura dos 3-Fluxos, proposta 
pelo próprio Tutte, segundo a qual todo grafo 4-aresta-
conexo possui um 3-fluxo. Um caso particular de tal 
conjectura, demonstrado por Grötzsch em 1958, afima 
que é possível colorir os vértices de um grafo planar 
sem triângulos utilizando apenas três cores. Pela 
generalização de Tutte e usando a dualidade planar, 
isso significa que todo grafo planar 4-aresta-conexo 
admite um 3-fluxo.  A metodologia do estudo consistiu 
em uma revisão teórica do assunto e de tópicos 
relacionados em Teoria de Grafos, seguida pelo estudo 
de artigos recentes na área; um desses artigos foi 
apresentado pelo aluno na Série de Seminários do 
Departamento de Teoria da Computação do Instituto de 
Computação da Unicamp. Nos últimos meses do 
projeto, as atenções voltaram-se ao estudo de uma 
demonstração do Teorema de Grötzsch, feita 
recentemente por D. Younger, utilizando os conceitos 
de Fluxos Inteiros. O estudo da abordagem adotada 
pode contribuir para o entendimento do caso geral da 
conjectura, indicando características e técnicas 
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empregáveis em outras classes de grafos 4-aresta-
conexos. 
Fluxos inteiros - Grafos planares - Conexidade 
 
 
E0539 
ALGORITMOS LAGRANGIANOS PARA O 
PROBLEMA DA ÁRVORE GERADORA DE 
DILATAÇÃO MÍNIMA EM UM GRAFO GEOMÉTRICO 
Aléx Fernando Brandt (Bolsista FAPESP), Miguel 
Francisco Alves de Mattos Gaiowski e Prof. Dr. Cid 
Carvalho de Souza (Orientador), Instituto de 
Computação - IC, UNICAMP 
 
Neste projeto foram implementadas a técnica de 
Relaxação Lagrangiana e rotinas de Pré-
Processamento, além da formulação do problema com 
Programação Linear Inteira (PLI) e utilização de um 
resolvedor para obtenção de soluções ótimas para 
instâncias do Problema da Árvore Geradora de 
Dilatação Mínima em Grafos Geométricos 
(PAGDMGG). Nesse problema é dado na entrada um 
conjunto de pontos P = {p1, p2, ..., pn} no plano. Em 
seguida, define-se o grafo geométrico G(P) associado a 
P como sendo o grafo não-direcionado, ponderado e 
completo de n vértices no qual o peso de uma aresta 
corresponde à distância euclidiana entre os pontos 
representados por suas extremidades. O objetivo é 
encontrar uma árvore geradora T de G(P) que minimize 
a maior razão entre os comprimentos do caminho mais 
curto em T e em G(P) para todo par de vértices do 
grafo, medida essa chamada de dilatação de T. O 
PAGDMGG tem aplicações práticas interessantes na 
área de projetos de redes (por exemplo, malhas 
aeroviárias) e é NP-Difícil. A Relaxação Lagrangiana 
encontrou limitantes duais úteis para a avaliação de 
outros algoritmos, como por exemplo, heurísticas e de 
forma complementar, a utilização de PLI possibilitou a 
obtenção de soluções ótimas para instâncias pequenas, 
e ganhou um novo fôlego com as rotinas de pré-
processamento. 
Otimização combinatória - Dilatação mínima - Relaxação lagrangiana 
 
 
E0540 
HEURÍSTICA PARA O PROBLEMA DO RECORTE 
ORTOGONAL DISCRETO 
Bruno Espinosa Crepaldi (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. 
Cid Carvalho de Souza (Orientador), Instituto de 
Computação - IC, UNICAMP 
 
Considere uma aplicação industrial onde se utiliza um 
cortador para cortar uma peça dada por um polígono 
ortogonal. Além disso, assuma que há regiões 
poligonais ortogonais dentro dessa área em que, por 
motivos técnicos, não pode ser atravessada pelo 
cortador. Suponha que o cortador é dado como um 
quadrado que pode se mover apenas paralelamente 

aos eixos. Uma solução viável para a operação de corte 
é um caminho ao longo qual o cortador deve se mover 
de forma que passe por toda área da peça, sem ir para 
fora de suas fronteiras ou passe em regiões proibidas.  
Um problema de otimização surge quando desejamos 
encontrar o caminho que minimize o número de 
conversões feitas pelo cortado. Este problema é 
conhecido como o problema do recorte ortogonal 
discreto com custo nas conversões, e é um problema 
da classe NP-difícil. Foi elaborada uma heurística para 
o problema que se baseia no cálculo de subproblemas 
utilizando programação linear inteira e sofisticadas 
técnicas de busca local. A heurística criada foi 
comparada com outros algoritmos presentes na 
literatura e apresentou soluções subótimas de 
qualidade muito superior do que as geradas pelos 
algoritmos aproximados e heurísticos existentes. 
Heurística - Programação linear inteira - Problema do recorte 

ortogonal  
 
 
E0541 
AVALIAÇÃO DE PESOS NA REPRESENTAÇÃO DE 
TEXTOS APLICADO À CATEGORIZAÇÃO DE 
TEXTOS 
Diego Peterlevitz Frota (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Jacques Wainer (Orientador), Instituto de 
Computação - IC, UNICAMP 
 
O rápido crescimento de informação online criou a 
necessidade de técnicas para organizar documentos de 
texto. Dentre tais técnicas, podemos citar a 
categorização de textos, que é a tarefa de 
automaticamente atribuir documentos não-rotulados a 
categorias pré-definidas. Cada documento pode ter 
múltiplas, apenas uma, ou nenhuma categoria. Uma 
parte vital para realizar tal categorização é definir uma 
representação do texto no computador, permitindo 
assim que os documentos possam ser classificados por 
um classificador. O modelo mais utilizado para isso é o 
Espaço Vetorial, que representa um documento como 
um vetor  , onde k é o tamanho do 

conjunto de atributos pré-definidos, e  é o peso que 

representa quanto o i-ésimo termo contribui na 
semântica do documento. Usualmente cada atributo é 
relacionado com uma palavra pré-definida por um 
conjunto enumerado de termos (palavras) denominado 
dicionário. O objeto central do projeto é verificar a 
qualidade da categorização especificamente quando 
mudamos a atribuição dos pesos. 
Categorização de textos - Inteligência artificial - Data mining 
 
 
E0542 
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DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA DE 
COMUNICAÇÃO SÍNCRONA ACESSÍVEL PARA 
REDES SOCIAIS ONLINE 
Nelson Isao Nauata Junior (Bolsista ITI/PCI/CNPq), 
Leonelo Dell Anhol Almeida e Profa. Dra. Maria Cecilia 
Calani Baranauskas (Orientadora), Instituto de 
Computação - IC, UNICAMP 
 
O projeto EcoWeb envolve, entre outros temas, 
pesquisa relacionada à construção de uma Rede Social 
online Inclusiva (RSI). Uma funcionalidade importante 
nessa RSI é a comunicação síncrona entre os 
participantes à respeito dos objetos criados na RSI 
pelos usuários. Essa ferramenta de comunicação deve 
ser acessível, ou seja, deve permitir que pessoas com 
diferentes habilidades – por vezes utilizando 
tecnologias assistivas e.g., leitores de telas – tenham 
as mesmas possibilidades de comunicação e 
colaboração. Esta pesquisa investiga os padrões 
emergentes de acessibilidade em Rich Internet 
Applications (RIAs), como o Web Content Accessibility 
Guidelines e o WAI - Accessible Rich Internet 
Applications (ambos mantidos pelo W3C), além de 
possíveis soluções existentes, tais como bibliotecas de 
componentes, agentes de usuário, ferramentas de 
autoria e técnicas baseadas em padrões emergentes 
para comunicação síncrona multimídia (i.e., textos, 
áudios e vídeos). Como principal resultado tem-se a 
modelagem e construção de uma ferramenta de 
comunicação síncrona e integrada à RSI e que 
endereça a investigação realizada e os requisitos do 
projeto EcoWeb. 
Acessibilidade - Comunicação síncrona - Redes sociais 
 
 
E0543 
ALGORITMOS CONCORRENTES E SUA 
IMPLEMENTAÇÃO 
Daniel Dello Russo Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Rogério Drummond Burnier P. de Mello Filho 
(Orientador), Instituto de Computação - IC, UNICAMP 
 
O trabalho tem como objetivo principal o 
desenvolvimento de algoritmos concorrentes capazes 
de aproveitar efetivamente os processadores de 
múltiplos cores disponíveis atualmente. Nosso foco foi a 
implementação de uma adaptação concorrente para o 
algoritmo de ordenação interna mergesort, que é 
baseado no princípio de “dividir e conquistar”, ou seja, 
que consiste em dividir um problema maior em 
problemas menores até que estes possam ser 
resolvidos diretamente. Pela natureza do algoritmo 
tratar sua parte inicial utilizando-se da concorrência é  
simples, a dificuldade está porém em sua parte final: 
realizar a união das soluções de todos os problemas 
menores em uma solução para o problema original 
utilizando-se de toda a capacidade de processamento 
disponível. Para a solução menor foi implementado um 

mergesort “inplace” e não recursivo que é executado 
várias vezes cada qual em uma thread individual, que 
são unidas posteriormente por várias threads 
simultâneas. A dificuldade dessa união está em 
encontrar o k-ésimo elemento da união de p vetores 
antes dela ser feita, trecho mais problemático do 
trabalho. Para um número p de processadores, em que 
p é uma potência de dois, nossos testes mostraram um 
speed-up linear de p em relação ao mergesort e em 
muitos casos nosso algoritmo se apresentou mais 
rápido que o sort paralelo das bibliotecas padrão. 
Algoritmos - Ordenação - Concorrência 
 

Instituto de Estudos Avançados 

 
E0544 
ANÁLISE DA PRECISÃO E ACURÁCIA NA 
DETERMINAÇÃO DE TEMPERATURA ROTACIONAL 
DO RADICAL C2* UTILIZANDO O SIMULADOR DE 
ESPECTROS 
Yasmin Matos Amado (Bolsista PIBIC/CNPq), Angelo 
Passaro e Prof. Dr. Dermeval Carinhana Junior 
(Orientador), Instituto de Estudos Avançados - IEAv, 
Força Aérea Brasileira 
 
Simulação de espectros é uma importante ferramenta 
para analise de chamas e plasmas. Grandezas físicas 
como a temperatura, podem ser determinadas a partir 
da comparação entre espectros teóricos e 
experimentais. O objetivo deste trabalho é avaliar a 
precisão e acurácia na determinação da temperatura de 
combustão ou plasma de moléculas diatômicas 
contendo radicais *C2, através de um programa que 
simula o espectro de emissão. A avaliação baseia-se 
na adição de um ruído num espectro teórico simulado, 
para que tenha caráter experimental que é comparado 
com um espectro teórico. O ruído é gerado por um 
segundo programa em que a amplitude máxima é 
determinada pelo usuário. Inicialmente, os espectros 
são simulados com valores de temperatura e resolução 
espectral, definidos pelo usuário. Um processo de 
varredura utiliza o parâmetro qui-quadrado para 
determinar a melhor sobreposição e consequentemente 
os melhores valores de temperatura e resolução. Os 
resultados mostraram que com o aumento do valor da 
amplitude de ruído o erro encontrado também aumenta. 
Para diferentes valores de temperatura, resolução e 
amplitude de ruído não foi possível determinar um 
padrão dos erros, entretanto os resultados obtidos 
parecem confirmar o que se assume usualmente na 
literatura, uma acurácia de aproximadamente 10%. 
Simulação de espectros - Combustão - Confiabilidade 
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Instituto de Física "Gleb Wataghin" 

 
E0545 
ESTUDO DAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DE 
MULTICAMADAS DE FE-PD SOBRE W(100) – 
PARTE II 
Caio César Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. 
Abner de Siervo (Orientador), Instituto de Física "Gleb 
Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
As propriedades magnéticas de um material são 
fortemente influenciadas pela sua estrutura atômica e 
eletrônica. Originalmente deveríamos ter estudado 
multicamadas de Fe-Pd sobre W(110), porém, devido a 
uma série de dificuldades em se trabalhar com o W 
(110), o sistema estudado foi de filmes ultrafinos de 
Fe3O4 crescidos em um substrato de Pd (111). A 
proposta desse trabalho foi investigar de forma 
sistemática as propriedades magnéticas de filmes de 
Fe3O4 com diferentes espessuras, inicialmente 
crescidas sobre Pd (111), correlacionando o sinal 
magnético com as propriedades estruturais dos filmes. 
A caracterização cristalográfica dos filmes foi feita 
utilizando-se da técnica LEED (Low Energy Electron 
Diffraction). Foi utilizada a técnica experimental XMCD 
(X-ray magnetic circular dicrhoism) para fazer a 
caracterização magnética das amostras de Fe3O4. As 
medidas foram feitas na linha PGM do Laboratório 
Nacional de Luz Sincrotron (LNLS). A partir dos dados 
obtidos nessa analise, foi possível determinar os 
valores do momento orbital e do momento de spin. Os 
valores encontrados foram comparados com valores 
determinados utilizando-se outras técnicas 
experimentais.  
Magnetismo - Dicroismo - Sincrontron 
 
 
E0546 
DESENVOLVIMENTO DE UM MANIPULADOR DE 
AMOSTRAS COM CINCO GRAUS DE LIBERDADE 
PARA APLICAÇÃO EM DIFRAÇÃO DE 
FOTOELÉTRONS 
Eduardo Akio Sato (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Abner de Siervo (Orientador), Instituto de Física "Gleb 
Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
As propriedades macroscópicas dos materiais estão 
fortemente correlacionadas com a sua estrutura 
atômica e eletrônica. Particularmente no caso de 
superfícies, uma das maneiras de se investigar a 
 estrutura atômica desta interface do material é 
utilizando experimentos de difração de 
elétrons/fotoelétrons pois há a grande sensibilidade 
devido ao pequeno livre caminho médio dos elétrons. 
Estes experimentos exigem condições especiais como 
o UHV (ultra-high vacuum, tipicamente 10-10 mbar), um 
analisador de elétrons, uma fonte de raios-

X monocromática e um manipulador de amostras com 
alta precisão para posicionamento angular. 
Manipuladores que atuem satisfatoriamente em UHV 
atendendo as particulares condições de nossos 
experimentos são normalmente fabricados sobre 
medida. Este projeto objetiva a construção completa 
(modelagem, escolha de materiais, confecção, 
montagem e teste de funcionamento) de um 
manipulador que permite 5 graus de liberdade para 
movimentação da amostra (XYZ), aquecimento até 
~1200ºC e transferência rápida de amostra. O 
manipulador foi modelado no software Autodesk 
Inventor, onde foram levados em consideração 
possíveis problemas devido a atrito, acoplamento, 
formação de bolsões de gases, entre outros. Os 
materiais foram escolhidos devido a seus coeficientes 
de atrito, taxa de desgaseificação, temperatura de 
fusão, propriedades magnéticas e possibilidade de 
confecção (devido ao tamanho reduzido de algumas 
peças). O projeto encontra-se na fase de usinagem das 
peças e montagem do protótipo inicial para testes de 
movimentação em UHV. 
Intrumentação científica - Física de superfícies - Estrutura atômica 
 
 
E0547 
INTERAÇÃO ENTRE CARGAS COM A 
ELETRODINÂMICA DE WEBER 
Alexandre Gomes Pinto (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. 
André Koch Torres de Assis (Orientador), Instituto de 
Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
A eletrodinâmica de Weber é baseada em uma força 
entre cargas que depende da distância, velocidade e 
aceleração entre elas. É uma força central derivada de 
uma energia potencial. Ela satisfaz às leis de 
conservação de energia, momento linear e angular. A 
motivação de Weber ao propor sua eletrodinâmica em 
1846 foi unificar em uma única fórmula as forças de 
Coulomb e Ampère, além da lei de Faraday. O objetivo 
geral deste trabalho é estudar o problema de dois 
corpos interagindo pela lei de Weber e compará-lo com 
a interação pela lei de Coulomb. Analisamos o 
movimento unidimensional e no plano. No primeiro caso 
estudamos o movimento oscilatório de cargas opostas 
encontrando o período de oscilação em função da 
distância inicial entre as cargas. Na eletrodinâmica de 
Weber cargas de mesmo sinal se atraem quando estão 
muito próximas entre si. Weber usou este fato para 
propor um modelo planetário para os átomos no qual o 
núcleo era mantido estável apenas por sua força 
eletromagnética. No caso do movimento no plano 
obtivemos órbitas limitadas, do tipo das órbitas elípticas 
do potencial coulombiano, mas com precessão do 
periélio de acordo com a lei de Weber. Obtivemos ainda 
os ângulos de espalhamento tanto para o caso atrativo 
quanto repulsivo. Ao contrário do caso coulombiano, 



XX Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP – 24 a 26 de outubro de 2012 

 195

estes ângulos não coincidem entre si no caso da lei de 
Weber. 
Weber - Eletrodinâmica de Weber - Eletrodinâmica 
 
 
E0548 
ELIMINAÇÃO DE RUÍDO NA DETERMINAÇÃO DE 
PORTFÓLIOS E FRONTEIRA EFICIENTE DE 
MARKOWITZ E BLACK EM DADOS DA 
BM&FBOVESPA 
Bruna Regina Alves Hota (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Carlos Lenz Cesar (Orientador), Instituto de Física 
"Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
Nos últimos anos, os físicos começaram a aplicar 
conceitos e métodos advindos da física estatística para 
estudar os problemas econômicos. A palavra 
econofísica é utilizada para se referir a este trabalho, e 
por ser uma disciplina emergente ainda procura seu 
espaço e respeito no ambiente acadêmico. Um dos 
grandes desafios dos investidores no Mercado 
Financeiro é o de encontrar estratégias que maximizem 
a rentabilidade de suas carteiras de investimento 
minimizando o risco do portfólio. Neste trabalho 
mostrou-se que a maior dificuldade dos modelos de 
Black e Markowitz está na inferência dos rendimentos 
médios das ações e na correlação entre eles. O estudo 
da teoria de matrizes aleatórias demonstra que a 
distribuição de autovalores das matrizes de Wishart 
segue a distribuição de Marchenko-Pastur. 
Comparando as matrizes aleatórias com as obtidas da 
correlação entre as ações notou-se a incompatibilidade 
do maior autovalor, então ficou evidente que uma parte 
da matriz traz informações reais sobre a correlação das 
ações e a outra é basicamente composta de ruídos. 
Nossa proposta foi de extrair o ruído da matriz de 
covariância e aplicá-la na determinação dos portfólios 
eficientes utilizando tanto dados da BM&FBovespa 
quanto simulações dos preços de ações não 
correlacionadas e correlacionadas obtidas pelo método 
de Monte Carlo. 
Econofísica - Portfólio - Markowitz 
 
 
E0549 
CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DE FILMES 
FINOS DE PT E PD POR DIFRAÇÃO DE RAIO-X 
Fernanda Rosa Tremeschin e Prof. Dr. Carlos Manuel 
Giles Antunez de Mayolo (Orientador), Instituto de 
Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
Paladio é um material altamente sensível ao hidrogênio, 
sendo que suas ligas podem ser usadas como 
catalisadores para resposta rápida em ambientes 
químicos variáveis. Pretendemos analisar as ligas de 
paládio-platina e paládio-ródio e espera-se que estas 
apresentem excelentes qualidades como sensores de 
gás. Para essa análise utilizaremos tecnicas de difração 

de raio-x em policristais (método por difratometria theta-
2theta). Com essas análises podemos obter 
informações de parâmetros de rede, posições atômicas, 
qualidade cristalina e também sobre defeitos cristalinos. 
Apresentaremos os primeiros resultados de 
caracterização estrutural de três sistemas: um filme fino 
de 5000 Å de Platina sobre Vanádio, um filme fino de 
5000 Å de Platina sobre Molibdenio, e uma liga de 
Platina 11 at.% Vanádio. Em primeiro lugar realizamos 
medidas de difração de raios X em temperatura 
ambiente para determinar as fases e a qualidade 
cristalina. Também foi realizada medidas usando 
detectores 2D para determinar a existência de 
orientação preferencial. Na segunda parte do projeto 
realizaremos medidas in-situ aquecendo as amostras 
até 600 C. Os resultados preliminares destas medidas 
serão apresentados. 
Difração - Raio X - Filmes finos 
 
 
E0550 
TOMOGRAFIA DE FÓSSEIS E AMOSTRAS 
PALEONTOLÓGICAS USANDO CONTRASTE DE 
FASE 
Natasha Tomm (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Carlos Manuel Giles Antunez de Mayolo (Orientador), 
Instituto de Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
A interação dos raios X com a matéria se manifesta 
através da refração e da absorção. O contraste nas 
radiografias convencionais é devido somente à 
absorção, enquanto no método do contraste de fase 
provém da refração e consequente interferência de 
ondas coerentes de raios X ao passar pela amostra. No 
projeto foram explorados dois métodos de 
imageamento por contraste de fase: o método da 
propagação exige uma gerador de raios x com tamanho 
de foco  muito pequeno (no nosso caso o tamanho focal 
é 5 µm), distâncias fonte-detector e amostra-detector 
ideais, e o ajuste de energia e fluência de forma à obter 
o melhor regime de interferência para cada amostra. Já 
no método DEI (Diffraction Enhanced Imaging) são 
usados dois cristais assimétricos (Si111) em regime 
não-dispersivo de forma que o cristal anterior à amostra 
amplifica e monocromatiza o feixe incidente, enquanto 
o cristal posterior seleciona a radiação refratada pela 
amostra. Essa técnica permite obter imagens com 
contraste realçado principalmente nas bordas de 
diferentes materiais da amostra, dessa forma se 
mostrando aplicável em diversas áreas. A aluna obteve 
radiografias de fósseis e amostras paleontológicas e 
está estudando o algoritmo para fazer tomografias por 
contraste de fase. Serão mostrados os primeiros 
resultados obtidos utilizando essa técnica. 
Tomografia - Raios X - Paleontologia 
 
 
E0551 
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ESTUDO E MONTAGEM DE UM ALVO DE 
MERCURIO PARA PRODUCAO DE PULSOS DE 
RAIOS-X ULTRA-CURTOS ATRAVES DE LASERS 
AMPLIFICADOS DE FEMTOSEGUNDO 
Rafael Ferreira da Costa Vescovi (Bolsista 
PIBIC/CNPq), Rafael Celestre, Kelin Regina Tasca e 
Prof. Dr. Carlos Manuel Giles Antunez de Mayolo 
(Orientador), Instituto de Física "Gleb Wataghin" - 
IFGW, UNICAMP 
 
Este projeto de pesquisa tem por objetivo o estudo e 
desenvolvimento de um alvo de mercúrio que permita a 
produção de pulsos de raios-X ultra-curtos através do 
uso de lasers pulsados de alta potência para 
experimentos em física da matéria condensada. A 
geração de raios-X usando lasers de femtosegundo de 
altíssima potência está inserida em um projeto de 
colaboração com pesquisadores da área de lasers do 
IFGW-UNICAMP e do CLA-IPEN, assim como com 
pesquisadores do Institut für Optik und 
Quantunelektronik da Universidade Friedrich-Schiller 
em Jena (Alemanha). Este trabalho ira apresentar a 
caracterização da fonte em operação no IFGW 
utilizando alvos dos elementos Ti, Cr, Cu e Fe, e uma 
análise de como seria a utilização de alvos de Hg. 
Raios X pulsados - Plasma source - Pump and probe 
 
 
E0552 
PRODUÇÃO DE PULSOS DE RAIOS-X ATRAVÉS DE 
LASER AMPLIFICADOS: RESULTADOS 
PRELIMINARES 
Rafael Rabello de Lima de A. Celestre, Rafael Vescovi, 
Kelin Tasca e Prof. Dr. Carlos Manuel Giles Antunez de 
Mayolo (Orientador), Instituto de Física "Gleb Wataghin" 
- IFGW, UNICAMP 
 
Uma vasta gama de experimentos do tipo ‘pump and 
probe’ foi feita nos últimos anos, porém, a maior parte 
desses experimentos é feita em fontes de raios-X do 
tipo síncrotron e são, portanto, limitados pela resolução 
temporal dessas fontes – da ordem de 100ps. O 
objetivo desse trabalho foi a construção de uma fonte 
de raios-X ‘table top’ com resolução temporal de sub-
picossegundos e grande autonomia. A produção de 
raios-X ocorre com a focalização de um laser 
amplificado na faixa do infravermelho próximo em um 
alvo metálico, a interação do laser com o alvo metálico 
induz a formação de plasma, que resulta por sua vez 
em elétrons altamente energéticos gerando emissão 
característica e Bremmsstrahlung. Os raios-X 
produzidos dessa maneira têm propriedades únicas, 
como largura temporal da ordem de femtossegundos, 
tamanho da fonte da ordem de micrômetros, alto brilho 
e emissão isotrópica. Usando um laser com as 
seguintes especificações 1kHz-64fs-800nm-770µJ por 
pulso, obtivemos os primeiros espectros de raios-X. 
Fomos capazes de medir as primeiras emissões K-alfa 

dos elementos Ti, Cr, Cu e Fe. Estamos na fase de 
otimização da fonte e, em seguida, pretendemos usá-la 
para o estudo de casos científicos como o efeito Invar, 
estudo de dinâmica de ‘rattling’ nos clatratos e 
mudança de fase de materiais usados em mídia de 
gravação. 
Raio X - Laser amplificado - Instrumentação 
 
 
E0553 
APLICAÇÃO DE TESTES ESTATÍSTICOS AO 
ESTUDO DA ANISOTROPIA DA RADIAÇÃO 
CÓSMICA DE ENERGIA EXTREMA 
Carolina Queiroz de Abreu Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Profa. Dra. Carola Dobrigkeit Chinellato (Orientadora), 
Instituto de Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
Neste projeto estudamos a distribuição das direções de 
raios cósmicos de altíssimas energias (E> 55 EeV) 
detectados no Observatório Pierre Auger no período de 
janeiro de 2004 a dezembro de 2010, com a finalidade 
de testar a hipótese desses raios cósmicos serem 
originados de uma distribuição isotrópica. Para tal, 
foram aplicados aos dados quatro testes estatísticos, 
visando identificar se há correlações ou direções 
preferenciais entre os eventos detectados.  Foram 
aplicados os testes de Rayleigh em sua versão original 
e em uma versão modificada, o teste da função de 
correlação de dois pontos e o espectro angular de 
potência. Os testes foram aplicados aos raios cósmicos 
medidos e a conjuntos de igual número de eventos 
obtidos por simulação de Monte Carlo considerando a 
hipótese de isotropia. A fim de poder realizar as 
comparações dos resultados dos testes aplicados em 
cada caso, levou-se em consideração o fato de que a 
exposição do Observatório Auger não é uniforme sobre 
o céu, para que os eventos simulados fossem também 
representativos da mesma exposição. Os resultados 
dos testes foram quantificados obtendo a probabilidade 
da distribuição dos eventos medidos ter sido originada 
a partir de uma distribuição isotrópica.  
Raios cósmicos - Anisotropia - Teste estatístico 
 
 
E0554 
ESTUDO DE AUTOCORRELAÇÕES EM DIREÇÕES 
DE RAIOS CÓSMICOS DE ENERGIA EXTREMA 
DETECTADOS NO OBSERVATÓRIO PIERRE 
AUGER 
Fábio Pimentel Duarte Novo (Bolsista PIBIC/CNPq - 
AF) e Profa. Dra. Carola Dobrigkeit Chinellato 
(Orientadora), Instituto de Física "Gleb Wataghin" - 
IFGW, UNICAMP 
 
Neste projeto estudamos a distribuição das direções de 
raios cósmicos de energias extremas (E> 55 EeV) 
detectados no Observatório Pierre Auger no período de 
janeiro de 2004 a dezembro de 2010, com a finalidade 
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de verificar a hipótese de isotropia na distribuição de 
suas direções de chegada. Para tal, foram aplicados 
dois testes estatísticos de autocorrelação angular de 
dois pontos às direções de chegada dos raios cósmicos 
medidos e a conjuntos de igual número de eventos 
obtidos por simulação de Monte Carlo com a hipótese 
de isotropia. Esses testes não requerem a utilização de 
catálogos de objetos astrofísicos. A fim de poder 
realizar as comparações dos resultados dos testes 
aplicados em cada caso, levou-se em consideração o 
fato de que a exposição do Observatório Auger não é 
uniforme sobre o céu, para que os eventos simulados 
fossem também representativos da mesma exposição. 
Os resultados dos testes são quantificados obtendo a 
probabilidade da distribuição dos eventos medidos ter 
sido originada a partir de uma distribuição isotrópica.  
Raios cósmicos - Observatório Pierre Auger - Autocorrelação 
 
 
E0555 
ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DE FILME DE 3-MPA 
SOBRE ELETRODO DE OURO 
Carla de Moraes Salgado (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Wyllerson Evaristo Gomes e Prof. Dr. David Mendez 
Soares (Orientador), Instituto de Física "Gleb Wataghin" 
- IFGW, UNICAMP 
 
As propriedades físicas da água interfacial 
(viscosidade, densidade) dependem do estado de 
hidrofobicidade da superfície. De acordo com Pollack, 
frente à superfícies hidrofílicas forma-se uma zona de 
exclusão, com o alinhamento das moléculas de água. 
Portanto, o estudo do efeito da funcionalização 
hidrofílica de superfícies é de interesse tanto 
fundamental quanto aplicado. Neste trabalho 
estudamos os efeitos da funcionalização de uma 
superfície de ouro com moléculas de ácido 3 mercapto 
propiônico, 3-MPA, que tornam a superfície altamente 
hidrofílica. A formação dos filmes de 3-MPA sobre o 
ouro se dá via imersão do substrato em solução 
alcoólica do ácido. A caracterização da superfície 
funcionalizada é realizada empregando-se  técnicas 
eletroquímicas de estudo de superfícies tais como 
voltametria cíclica, medida de capacidade com Lock-in 
Amplifier, de microgravimetria com a Microbalança de 
Cristal de Quartzo, QCM, e microscopia de força 
atômica, AFM. Os resultados (variação de potencial, 
massa depositada, capacidade de dupla camada, 
topografia de superfície) são comparados com os da 
superfície de ouro não funcionalizada. O eletrodo 
funcionalizado da QCM será usado no estudo de 
adsorção de lipossomos em meio aquoso. 
3-MPA - Ouro - Hidrofílico 
 
 
E0556 

ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DE UMA 
MONOCAMADA AUTO FORMADA DE THIOL SOBRE 
UM ELETRODO PLANO DE OURO 
Paula Simões Casagrande, Wyllerson Evaristo Gomes 
e Prof. Dr. David Mendez Soares (Orientador), Instituto 
de Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
As propriedades físicas da água (viscosidade, 
densidade) dependem do estado de hidrofobicidade da 
superfície. Superfícies metálicas funcionalizadas com 
moléculas de alcanotióis são de interesse tanto 
fundamental quanto aplicado, como no caso de 
biossensores. Neste projeto visamos estudar o 
processo de funcionalização de uma superfície de ouro 
com moléculas de thiol, conferindo um caráter 
altamente hidrofóbico. A formação dos filmes sobre o 
ouro se dá via imersão do substrato em solução 
alcoólica contendo monômeros de thiol. A 
caracterização da superfície funcionalizada é realizada 
empregando-se técnicas eletroquímicas de estudo de 
superfícies tais como voltametria cíclica, medida de 
capacidade com Lock-in Amplifier, de microgravimetria 
com a Microbalança de Cristal de Quartzo, QCM, e 
microscopia de força atômica, AFM. Os resultados 
(variação de potencial, massa depositada, capacidade 
de dupla camada, topografia de superfície) são 
comparados com os da superfície de ouro não 
funcionalizada. O eletrodo funcionalizado da QCM será 
usado no estudo de adsorção de lipossomos em meio 
aquoso. 
Ouro - Thiol - Hidrofobicidade 
 
 
E0557 
CAMADAS ANTI-REFLETORAS EM SILÍCIO 
TEXTURIZADO 
Hugo da Silva Alvarez (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Francisco das Chagas Marques (Orientador), 
Instituto de Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
Neste projeto daremos continuidade ao projeto anterior 
(bolsa PIBIC-2010) que está em andamento, cuja 
principal atividade é o desenvolvimento de um sistema 
para texturização de silício cristalino e o 
desenvolvimento de um processo de texturização. Uma 
vez que o sistema está agora montado e sendo testado, 
neste projeto faremos uso deste sistema para o estudo 
da reflexão de superfícies texturizadas: Verificaremos o 
efeito na reflexão com o tempo de texturização e da 
concentração da solução utilizada. Em seguida 
verificaremos a redução na reflexão integrada com a 
deposição de camadas antirefletoras sobre a superfície 
texturizada. Para isto utilizaremos dois sistemas: 1) 
uma camada antirefletora simples utilizando dióxido de 
estanho (SnO2) e 2) camada antirefletora dupla, 
utilizando sulfeto de zino (ZnS) e fluoreto de magnésio 
(MgF2). Após estes estudos de reflexão iremos 
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fabricar uma série de células solares para verificar o 
ganho em eficiência devido a estas estruturas. 
Silício - Texturizado - Antirefletoras 
 
 
E0558 
CARACTERIZAÇÃO DE SILÍCIO GRAU SOLAR E DE 
CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 
Natália de Faria Coutinho (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Douglas Soares da Silva, Andresa Deoclidia Soares 
Côrtes e Prof. Dr. Francisco das Chagas Marques 
(Orientador), Instituto de Física "Gleb Wataghin" - 
IFGW, UNICAMP 
 
Atualmente, tem-se buscado outras formas de geração 
de energia, além das mais comumente utilizadas. A 
indústria fotovoltaica traz, neste contexto, uma energia 
não poluente, uma forma de obtenção de energia que 
supriria as necessidades tanto dos países 
desenvolvidos como dos menos desenvolvidos. Porém, 
para apresentar uma produção em larga escala, a 
eficiência das células fotovoltaicas deve aumentar, bem 
como seu custo de produção diminuir. Nesse sentido, 
neste trabalho foram caracterizadas células solares 
produzidas a partir de silício grau metalúrgico 
melhorado (UMG-Si) obtido por rota metalúrgica, que é 
um material de menor custo de produção. Como 
caracterizações, foram realizadas medidas de resposta 
espectral, que relaciona a corrente de saída da célula 
solar pela irradiância de entrada para um dado 
comprimento de onda, e eficiência quântica, que está 
relacionada à eficiência de conversão de fótons em 
portadores de carga. Além disso, medidas de foto 
decaimento foram realizadas para obter o tempo de 
vida dos portadores minoritários. O comprimento de 
difusão foi obtido a partir de medidas de corrente de 
curto-circuito das células. Ao final, foi feita uma 
discussão acerca dos resultados obtidos. 
Célula fotovoltaica - Comprimento de difusão - Resposta espectral 
 
 
E0559 
UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE ANÁLISE DE 
TEXTURA PARA O ESTUDO DE IMAGENS DE RM 
CEREBRAIS DE PACIENTES COM ATAXIA DE 
FRIEDREICH  
Carlos Eduardo Bravin Maistro (Bolsista FAPESP), 
Cynthia Bonilha da Silva, Marcondes Cavalcante 
França Jr. e Profa. Dra. Gabriela Castellano 
(Orientadora), Instituto de Física "Gleb Wataghin" - 
IFGW, UNICAMP 
 
A técnica de obtenção de imagens por ressonância 
magnética (RM) é hoje um dos métodos mais utilizados 
para a realização de estudos in vivo do cérebro humano 
e suas patologias. Uma forma de extrair parâmetros 
relevantes das imagens é a técnica de análise de 
textura (AT), que busca encontrar parâmetros 

estatísticos que caracterizem os tecidos em uma dada 
imagem ou região da mesma. Utilizando AT, foi feito um 
estudo piloto envolvendo as estruturas bulbo e ponte 
em imagens de RM de 10 pacientes com ataxia de 
Friedreich (FRDA) (idade média 22±3, 100% mulheres) 
e 10 indivíduos sadios (grupo controle) (idade média 
22±2, 100% mulheres). O objetivo do trabalho foi 
verificar se a AT pode fornecer biomarcadores para 
esta doença. Os parâmetros de textura obtidos foram 
comparados entre os dois grupos. Foram encontradas 
diferenças significantes entre os dois grupos apenas na 
ponte cerebral, para os parâmetros Contraste (C), 
Momento da Diferença Inversa (MDI) e Entropia da 
Diferença (ED) (teste Kruskal-Wallis, p<0.02 corrigido 
por Bonferroni). Houve diminuição de C e ED e 
aumento de MDI para os pacientes em relação ao 
grupo controle. Como os dois primeiros parâmetros (C 
e ED) medem o quanto de variações de nível de cinza 
há na imagem, e o MDI mede o quão homogênea é a 
distribuição de nível de cinza, estes resultados podem 
indicar uma maior homogeneização do tecido 
subjacente nos pacientes, talvez devido a um dano 
estrutural. 
Análise de textura - Ataxia de Friedreich - Imagens de RM 
 
 
E0560 
AVALIAÇÃO DE METABÓLITOS NO CEREBELO DE 
PACIENTES COM DISTONIAS UTILIZANDO ¹H-MRS 
Thays Desirèe Mineli, Júlio C. Somazz, Luiza G. 
Piovesana, Lidiane S. Campos, Augusto C. Amato-
Filho, Fabio R. Torres, Marcondes Cavalcante França 
Jr., Iscia Lopes-Cendes, Fernando Cendes, Anelyssa 
D'Abreu e Profa. Dra. Gabriela Castellano 
(Orientadora), Instituto de Física "Gleb Wataghin" - 
IFGW, UNICAMP 
 
A Espectroscopia por Ressonância Magnética (MRS) 
permite uma avaliação metabólica do sistema nervoso 
central (SNC) humano in vivo de forma não invasiva. 
Através da quantificação do sinal de MRS é possível 
identificar os metabólitos e estimar suas concentrações 
relativas. Este trabalho teve como objetivo a aplicação 
da técnica de MRS, usando o núcleo de hidrogênio (1H-
MRS), para verificar alterações metabólicas no cerebelo 
de pacientes com distonias em relação a indivíduos 
sadios (grupo controle). Foram utilizados dados de 23 
pacientes (idade média 62.0±13.5, 74% mulheres) e de 
20 indivíduos controles (idade média 50.2 ± 11.8, 70% 
mulheres). Os sinais foram pré-processados utilizando 
o software jMRUI, e quantificados com o método 
AMARES (implementado nesse software). Foram 
identificados picos correspondentes aos metabólitos N-
acetil-aspartato (NAA), creatina+fosfocreatina (Cre) e 
colina total (Cho). Os resultados das quantificações 
foram comparados estatisticamente utilizando o teste-t. 
Encontramos uma diferença significante entre os 
grupos de pacientes e controles para a razão Cre/NAA 
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(p=0.048). Como a fosfocreatina está associada ao 
metabolismo e bioenergética do SNC, este resultado 
pode indicar alterações no cerebelo relacionadas a 
esse metabolismo. 
MRS - Quantificação de metabólitos - Distonias 
 
 
E0561 
FAZENDO DO GRAFITE UM SUPERCONDUTOR 
Danilo Silva de Albuquerque (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Iakov Veniaminovitch Kopelevitch (Orientador), 
Instituto de Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
Supercondutividade é uma propriedade física de alguns 
materiais que apresentam resistência elétrica nula 
abaixo de certa temperatura, denominada temperatura 
crítica TC, e expulsão completa de campo magnético 
aplicado ao material (Efeito Meissner). O primeiro 
elemento supercondutor descoberto foi Hg em 1911 por 
Karmelingh Onnes. Atualmente, o material cerâmico 
HgBaCuO possui a mais alta TC , em 153 K com 30 
GPa de pressão aplicada.  Este projeto se dedica à 
pesquisa de supercondutividade em materiais à base 
de carbono (C), como por exemplo, grafite e carbono 
mesoporoso com o elemento químico enxofre (S). As 
amostras foram feitas com diversas proporções em 
massa de carbono e enxofre. Também realizamos 
diversos tipos de tratamentos térmicos nas amostras, 
sempre em atmosfera do gás inerte argônio. Apesar de 
não conclusivas, medidas de magnetização em função 
da temperatura realizadas utilizando o magnetômetro 
SQUID para a amostra com proporção de massa 
C/S=0.5 e tratamento térmico em 800ºC por 24 horas, 
revelam um aumento do diamagnetismo da amostra 
abaixo de 120 K, um provável indício de transição 
supercondutora neste material. 
Grafite - Supercondutor - Interface 
 
 
E0562 
SUPERCONDUTORES E ISOLANTES 
TOPOLÓGICOS: FÉRMIONS DE MAJORANA 
Raphael Alves Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Iakov Veniaminovitch Kopelevitch (Orientador), Instituto 
de Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
Neste projeto foram estudadas propriedades elétricas 
de ligas de [BixSb1-x]yZ1-y, onde Z é um elemento 
dopante. O principal enfoque do trabalho foi a indução 
de propriedades supercondutoras na liga. Durante o 
desenvolvimento do projeto, foi descoberta uma fase 
supercondutora em amostras do tipo Sb(1-x)Aux, com 0 < 
x < 0,1. Medidas de magnetização mostraram o 
surgimento de uma transição supercondutora na 
amostra com Tc em torno de 4,5 K. Medidas de ciclos 
de histerese revelaram um supercondutor do tipo II, 
com Hc1 por volta de 100 Oe e Hc2 em 1 kOe. A partir 
dos experimentos foi estimada uma fração 

supercondutora inferior a 0,05% do volume total da 
amostra. Tal fração indica que a supercondutividade 
tem origem na interface entre cristalitos de Sb e Au 
dentro do material. Uma pesquisa na literatura não 
indicou a existência de um material conhecido 
composto pelos elementos utilizados que possuísse Tc 
na vizinhança de 4,5 K. Nossos resultados demonstram 
a descoberta de uma nova fase supercondutora de 
SbAu. 
Supercondutores - Isolantes - Topológicos 
 
 
E0563 
MEDIDA DE CONDUTIVIDADE EM MATERIAIS 
FOTORREFRATIVOS 
Danilo Augusto Capovilla (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Jaime Frejlich Sochaczewsky (Orientador), Instituto 
de Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
Fotorrefrativos são materiais fotocondutivos e eletro-
ópticos, utilizados para gravar informações luminosas. 
Uma modulação espacial de luz projetada sobre o 
material produz excitação de portadores de carga (via 
efeito de fotocondutividade) que são recapturados 
preferencialmente nas regiões menos iluminadas, 
gerando assim uma modulação espacial 
correspondente de cargas e de campo elétrico 
associado. Este último produz uma modulação espacial 
de índice de refração no volume do material, via efeito 
eletro-óptico, que pode ser detectada e lida por um 
feixe de luz. O tempo de vida da gravação, no escuro, 
depende da condutividade (no escuro) do material e, 
quanto maior seja ela, mais rápido as cargas são 
redistribuídas e a gravação apagada. A medida da 
condutividade no escuro é, por isso, um parâmetro 
prático extremamente importante, e daí o interesse 
dessa medida. No laboratório, desenvolvemos um 
equipamento simples, inteiramente controlado por 
computador, que opera no intervalo 30-140ºC, em 
baixas frequências ac para facilitar a extrapolação para 
dc. Nossos resultados sugerem que para baixas 
frequências predomina a parte resistiva da 
condutividade, o que nos permite calcular a energia de 
ativação do processo. Para frequências maiores porém 
predomina, em geral, a parte capacitiva, que não tem 
interesse em nosso caso mas pode ser importante para 
outras pesquisas sobre os materiais. 
Condutividade - Fotorrefrativos - Instrumentação 
 
 
E0564 
CONDUTIVIDADE E FOTOCONDUTIVIDADE EM 
MATERIAIS FOTORREFRATIVOS 
Henrique Marques Reggiani (Bolsista PIBIC/CNPq), 
William Roberto de Araujo e Prof. Dr. Jaime Frejlich 
Sochaczewsky (Orientador), Instituto de Física "Gleb 
Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
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Cristais fotorrefrativos são materiais eletro-ópticos e 
fotocondutores. Com incidência de luz modulada 
podemos excitar elétrons, pelo efeito da 
fotocondutividade, e medindo essa condutividade 
devida a incidência de luz modulada podemos 
identificar estados localizados no material sendo 
testado, a medida desta condutividade é, entretando, 
bastante difícil de ser realizada devido as pequenas 
correntes geradas nesse processo (da ordem de nA). 
Dessa forma estamos desenvolvendo um novo 
instrumento de medida que utiliza LED´s quase 
monocromáticos de frequência modulada, de forma que 
cada comprimento de onda incidente gere diferentes 
respostas do cristal sendo utilizado. Um amplificador 
Lock-in é utilizado para nos ajudar nas medidas das 
correntes envolvidas e para otimização das medidas 
estamos utilizando um sistema eletrônico desenvolvido 
de forma que cada componente necessário para a 
realização das medidas seja controlado por um 
microcontrolador, programado em C, que através de 
uma conexão USB troca dados com um computador 
rodando um programa, desenvolvido em LabView, que 
é responsável pela interface entre usuário e 
microcontrolador, enviando os parâmetros de medidas 
escolhidos pelo usuário e recebendo os dados das 
medidas do microcontrolador. 
Fotocondutividade - Fotorrefrativo - Condutividade 
 
 
E0565 
CONFECÇÃO E CALIBRAÇÃO DE VIDROS 
DOPADOS COM URÂNIO E TÓRIO  PARA A MEDIDA 
DA FLUÊNCIA DE NÊUTRONS NA DATAÇÃO COM 
O MÉTODO DOS TRAÇOS DE FISSÃO  
Mai Fukuda (Bolsista PIBIC/CNPq), Arnaldo L. 
Lixandrão Filho, Adelino C. Aguiar, Igor A. Velhame, 
Sandro Guedes e Prof. Dr. Julio Cesar Hadler Neto 
(Orientador), Instituto de Física "Gleb Wataghin" - 
IFGW, UNICAMP 
 
Os vidros dopados com quantidades conhecidas de 
urânio (e tório) são os principais monitores de fluência 
de nêutrons utilizados na datação de minerais com o 
Método de Traços de Fissão (MTF). Em geral, os 
minerais contêm parte por milhão de urânio como 
impureza e o isótopo mais abundante é o 238U. A sua 
fissão espontânea divide o núcleo em dois fragmentos 
produzindo traço latente e a ação da temperatura 
possibilita a redução destes traços (“annealing”). 
Estudando a quantidade e o comprimento dos traços 
gravados nos minerais pode ser estimado a idade e 
podem-se ter informações sobre a história térmica da 
região onde foi coletada a amostra, o que pode ser útil, 
por exemplo, para a prospecção de petróleo e alguns 
minerais. O objetivo do projeto é desenvolver um 
procedimento que permita a confecção de vidros 
dopados com o urânio e tório.  No trabalho de IC 
anterior já foi obtido um vidro dopado com urânio 

calibrado via CN1 (vidro dopado com a quantidade 
conhecida de urânio, produzida pela Corning). Nesse 
projeto busca-se a confecção de vidros de urânio e 
tório, tanto para serem usados dentro do MTF, como 
para estudar o escape de nêutrons em aceleradores 
usados em radioterapia, caso em que a fluência é 
ordens de magnitude menor do que o primeiro. 
Vidros dopados - Método dos traços de fissão - Dosimetria de 

nêutrons 
 
 
E0566 
ESTUDO DE DETECTORES DE TRAÇOS PARA 
DETECÇÃO DE PARTÍCULAS PARA UTILIZAÇÃO 
EM BNCT ATRAVÉS DE EXPERIMENTO E 
SIMULAÇÃO 
Ricardo Hideki Takizawa (Bolsista SAE/UNICAMP), Igor 
A. Vellame, Sandro G. de Oliveira (Co-orientador) e 
Prof. Dr. Julio Cesar Hadler Neto (Orientador), Instituto 
de Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
O BNCT (Boron Neutron Capture Therapy) é uma 
modalidade terapêutica não invasiva que trata diversos 
tipos de tumores. Baseia-se na reação entre um átomo 
10B e um nêutron, térmico ou epitérmico, resultando 
numa reação nuclear, liberando uma partícula alfa e um 
íon lítio. Estas partículas possuem curto alcance, com 
alta transferência de energia linear (LET), aplicando alta 
dose local nas células. Porém, há uma componente de 
nêutrons rápidos, nas irradiações, que introduz uma 
dose adicional e indesejável, pois estes reagem com os 
elementos dos tecidos orgânicos. O objetivo do trabalho 
é simular a energia depositada pelas partículas 
originadas nestas reações nos tecidos e no detector de 
traços CR-39, que apresentam composições atômicas 
semelhantes. O CR-39 detecta traços devido aos 
nêutrons rápidos, térmicos e epitérmicos, e, portanto, é 
possível quantificar a energia depositada neste detector 
e, ainda que por simulação, estimar a dose entregue 
aos tecidos, irradiados pelo mesmo feixe. Utilizou-se o 
software TRIM (“Transport of Ions in Matter”) para 
simular a deposição de energia no CR-39 e em 
diversos tecidos. Assim, utilizando-se o acelerador 
linear Varian 2100C, do HC da Unicamp, irradiaram-se 
pedaços de CR-39, correlacionando-se a dose entregue 
a tecidos via BNCT e a resposta devida aos nêutrons 
no detector CR-39. 
BNCT - Detectores de partículas  - Ataque químico e simulação 
 
 
E0567 
DIFRAÇÃO BRAGG-SUPERFÍCIE (BSD) DE RAIOS-X 
NO ESTUDO DO EFEITO DE ÍONS FE+ 
IMPLANTADOS EM SI(001) 
Guilherme Calligaris de Andrade (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Dr. Lisandro Pavie Cardoso (Orientador), 
Instituto de Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
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Neste trabalho investigamos as propriedades 
estruturais de compostos Fe-Si formados nas regiões 
implantadas com íons de Fe+ produzidas pela técnica 
de Cristalizaça ̃o Epitaxial Induzida por Feixe de Íons 
(IBIEC) em substratos de Silício (001) utilizando a 
Difração Múltipla de Raios-X (XRMD). Esta técnica 
possui um grande potencial na caracterização estrutural 
de alta resolução e torna possível obter informação 
tridimensional sobre a rede cristalina analisada, não 
disponível por outras técnicas. Além disso, o caso 
especial da difração múltipla, denominado de difração 
Bragg-Superfície (BSD), assim como o seu 
mapeamento (MBSD), foram fundamentais neste 
projeto para a análise das regiões que apresentam as 
fases cristalinas dos compostos Fe-Si, logo abaixo da 
superfície das amostras após o processo IBIEC. 
Difração múltipla de raios X - Semicondutores - Implantação iônica 
 
 
E0568 
CONTROLE DE MEDIDAS DE  DIFRAÇÃO DE 
ELETRONS LENTOS POR COMPUTADOR 
Rodolfo Damásio de Castro (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Richard Landers (Orientador), Instituto de 
Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
Em muitas areas do conhecimento é importante 
conhecer como os atomos nas ultimas camadas de um 
solido estão dispostas, ou seja é necessario conhecer a 
estrutura cristalografica da superficie. Uma das tecnicas 
mais usadas para esta determinação é a Difração de 
Eletrons de Baixa Energia, LEED. Nesta tecnica um 
feixe de eletrons monoenergeticos com energia entre 
20 e 500eV é difratado pela superficie formando um 
padrão de difração que é gravado por uma camara 
CCD. Para a determinação da estrutura é necessario 
variar a energia do feixe de eletrons e medir a 
intencidade de cada ponto de difração medido pela 
camara CCD em função da energia do feixe. Neste 
trabalho criamos os elementos de controle para a 
realização de uma medida LEED quantitativa. 
Primeiramente foi projetado e montada a eletronica 
necessaria para adaptar a saida de um conversor 
Digital Analógico de 14bits para comandar a energia do 
canhão de eletrons. Paralelamente foi escrito um 
programa misto em C e Python para de um lado variar 
a energia dos eletrons na linguagem C  e em Python a 
parte que controla a gravação das imagens pela 
camara CCD. 
LEED - Interfaceamento - Superfícies 
 
 
E0569 

USO DE UM TRANSDUTOR DE PRESSÃO PARA O 
MONITORAMENTO CONTÍNUO DE PRESSÃO 
SANGUÍNEA EM HUMANOS 
Renato Botter Maio Lopes Rodrigues e Prof. Dr. 
Rickson Coelho Mesquita (Orientador), Instituto de 
Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
A pressão sanguínea (PS) é um dos parâmetros críticos 
determinantes para a fisiologia do corpo humano. 
Variações de PS controlam o fluxo de sangue local e a 
oxigenação do tecido biológico.  No cérebro, medidas 
contínuas de pressão sanguínea podem fornecer 
informação sobre a autoregulação cerebral, um 
parâmetro que pode ser associado a vários distúrbios 
neurofisiológicos. Instrumentos que façam medidas 
contínuas e não-invasivas de PS são mais escassos, 
além de terem um elevado custo. O presente trabalho 
teve por finalidade encontrar uma solução a esse fato. 
Para tal, utilizou-se um transdutor de pressão cujo sinal 
era alimentado pela perturbação mecânica provocada 
numa coluna de água, provindo da variação de pressão 
arterial de um dedo na mão de humanos. O sinal foi 
filtrado e amplificado através de um circuito eletrônico 
analógico. Os dados foram convertidos em sinais 
digitais e adquiridos por um software construído em 
Labview. Foi possível medir com clareza a variação 
temporal provocada pelas pressões arteriais sistólica e 
diastólica. Em resumo, foi possível construir um sistema 
capaz de medir oscilações da PS de forma contínua, 
não-invasiva, com alta relação sinal-ruído, e com um 
baixo custo. O próximo passo será a comparação do 
sinal adquirido com o de equipamentos comerciais 
disponíveis no mercado. 
Instrumentação biomédica - Pressão sanguínea - NIRS 
 
 
E0570 
APLICAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE DE 
COMPONENTES INDEPENDENTES (ICA) EM 
ESPECTROSCOPIA ÓPTICA DE DIFUSÃO 
Rodrigo Menezes Forti (Bolsista PIBIC/CNPq), Carlos 
Alessandro Silva dos Anjos, Andréa Alessio Vieira 
Alves e Prof. Dr. Rickson Coelho Mesquita (Orientador), 
Instituto de Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
A espectroscopia óptica no infravermelho próximo 
(NIRS) é uma técnica óptica que utiliza os princípios de 
difusão de fótons para extrair as propriedades ópticas 
de um meio turvo.  No caso do tecido biológico, NIRS 
permite o monitoramento da oxigenação cerebral, de 
forma contínua e portátil, através de alterações 
hemodinâmicas provocadas pela variação da 
concentração de hemoglobina, e detectadas a partir da 
incidência de luz sobre o escalpo. Este projeto visou 
comparar diferentes métodos de análise de dados para 
uma melhor quantificação da atividade cerebral, a partir 
do sinal óptico de NIRS, durante uma ativação 
funcional.  Em particular, estudou-se a utilidade do 
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método de “Análise de Componentes Independentes” 
(ICA) para a extração da resposta hemodinâmica 
devido à ativação funcional. Os métodos desenvolvidos 
têm sido validados através de experimentos funcionais 
em humanos. Resultados preliminares com um 
voluntário durante um experimento de hipercapnia 
mostraram que ICA é capaz de distinguir claramente a 
componente hemodinâmica do sinal óptico, de forma 
muito similar às análises tradicionais baseadas em 
médias temporais das intensidades de luz medidas 
através do escalpo. O número de componentes 
independentes, no entanto, é um fator que precisa ser 
melhor otimizado para uma quantificação objetiva do 
uso de ICA em NIRS.  
Óptica de difusão - Estatística multivariada - Neuroimagem 
 
 
E0571 
CARACTERIZAÇÃO DE DETECTORES DE TRAÇOS 
UTILIZADOS NA MEDIDA DA TAXA DA REAÇÃO 
10B(N,ALFA)7LI 
Herminiane Luiza de Vasconcellos (Bolsista 
PIBIC/CNPq), Bárbara Smilgys (Co-orientadora) e Prof. 
Dr. Sandro Guedes de Oliveira (Orientador), Instituto de 
Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
A Terapia de Captura de Nêutrons pelo Boro (BNCT – 
Boron Neutron Capture Therapy) é um método 
experimental de radioterapia para tratamento de 
câncer. É baseado na taxa de reação 10B(n,)7Li  que 
pode ser medida através de detectores de traços, 
capazes de registrar eventos que incidem sobre estes. 
Com este registro, é possível determinar o número de 
partículas alfa e núcleos de Lítio-7 de recuo, produtos 
da reação e, em última etapa, a qual dose de radiação 
um paciente será exposto. Neste trabalho foram 
caracterizados os detectores CR-39, irradiados no 
reator IEA-R1 IPEN/CNEN a fim de avaliar a 
contribuição da reação 10B(n,)7Li  e prótons 
provenientes de reações de espalhamento de nêutrons 
rápidos com os elementos que compõe o tecido. Com o 
objetivo de tentar reduzir esse fundo proveniente dos 
prótons foi realizado annealing (diminuição das 
dimensões dos traços em função da temperatura) em 
alguns detectores. Para visualização dos traços em 
microscópio, foram feitos ataques químicos. Após o 
primeiro ataque químico por 30 minutos foi constatado 
que houve uma redução na densidade de traços, 
mostrando que traços antes existentes tendem a 
diminuir com o aumento do tempo de aquecimento. Em 
um segundo ataque químico, por mais 30 minutos, essa 
conclusão foi firmada.  
BNCT - Detectores de traços - Calibração 
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FILMES DE ARGÔNIO EM SUBSTRATOS DE 
GRAFENO: UMA ANÁLISE ATRAVÉS DA DINÂMICA 
MOLECULAR 
Lucas Madeira (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. Silvio 
Antonio Sachetto Vitiello (Orientador), Instituto de Física 
"Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
Estudamos, através do método de simulações de 
dinâmica molecular, as interações atômicas entre 
átomos de Argônio e uma folha de grafeno e 
fenômenos de adsorção. O potencial Lennard-Jones foi 
utilizado para descrever as interações Argônio-Argônio 
e Argônio-Grafeno, sendo que os átomos de Carbono 
permaneceram fixos.  Estabelecemos critérios para 
determinar se um átomo havia sido adsorvido ou 
evaporado. Várias propriedades da primeira camada 
adsorvida foram calculadas e discutidas, como a área 
superficial específica, a distância entre a camada e o 
substrato, o calor isostérico e a função radial de 
distribuição de pares. Estudamos, também, 
propriedades das demais camadas formadas, e a 
interferência delas no ordenamento da primeira 
camada. Nossos resultados são compatíveis aos da 
literatura para nanotubos de Carbono, e também 
Argônio em substratos de grafite. 
Argônio - Substratos de grafeno - Dinâmica molecular 
 
 
E0573 
IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MEDIDA DE 
CONDUTÂNCIA ELÉTRICA EM MOLÉCULAS 
Ana Paula Marques da Costa (Bolsista SAE/UNICAMP) 
e Prof. Dr. Varlei Rodrigues (Orientador), Instituto de 
Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
Ao trabalhar com sistemas elétricos cujos contatos são 
estudados em dimensões nanométricas, ou seja, um 
bilhão de vezes menor que o metro, certas 
características apresentadas pelo material condutor  
devem ser interpretadas do ponto de vista quântico, em 
especial, quando se estuda a conditividade életrica do 
mesmo, ela assume um caráter discreto, sendo múltipla 
de um quanta de condutância. Deste modo, o projeto 
de iniciação científica em questão visa estudar estes 
tipos de contatos quando estão associados a algum tipo 
de meio líquido tais como alcoóis ou ácidos 
implementando um sistema de medidas que permita 
visualizar esta discretização. O projeto é uma 
continuidade, onde, posteriormente, foram 
implementados alguns sistemas: sistema elétrico e 
sistema mecânico. O sistema elétrico consiste de uma 
fonte de tensão cuja tensão de saída é fixa para uma 
voltagem de 100mV. O sistema mecânico trata-se de 
dois eletrodos recorbertos de ouro que ficam 
justapostos de modo que um deles fique fixo e o outro 
preso a um fio de cobre de modo que o contato entre 
eles é feito e refeito através das vibrações do ambiente 
que pode ser medido com o auxílio de um osciloscópio. 
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Para este projeto, em específico, foi implantado um 
sistema de aferições de medidas computacional, de 
modo a garantir um aumento na quantidade de dados 
para um posterior tratamento dos dados. Estamos 
interessados em fazer o experimento imerso em alguns 
tipos de álcools tais como o isopropanol e, também, em 
ácido cítrico para observar o comportamento do 
transporte molecular envolvido. 
Nanofio - Transporte elétrico - Transporte em moléculas 
 
 
E0574 
DESENVOLVIMENTO DE UM EXPERIMENTO PARA 
MEDIDAS DE CAPACITÂNCIA DE NANO-
AGREGADOS METÁLICOS  
Kevin Liu Rodrigues (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Varlei Rodrigues (Orientador), Instituto de Física "Gleb 
Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
Um circuito para a medição de capacitâncias da ordem 
de picofarads foi projetado e construído. Em seguida 
testes foram feitos utilizando-se capacitores comerciais 
para verificar se as medidas correspondiam aos valores 
esperados. Com isso, o circuito foi utilizado em 
conjunto com um capacitor interdigitado para 
determinar as constantes dielétricas do álcool 
isopropílico e de óleo vegetal. Futuramente, espera-se 
poder utilizar esse circuito para detectar a variação de 
capacitância em sistemas de nano-agregados metálicos 
depositados sobre uma matriz e excitados através de 
um potencial de back-gate. No painel serão 
apresentados os processos de criação do capacímetro 
assim como os testes realizados. Também serão 
apresentados alguns resultados teóricos em relação ao 
estudo de nano-agregados e suas possíveis aplicações. 
Nanopartículas - Capacitância - Espectroscopia 
 

Instituto de Geociências 

 
E0575 
ARQUITETURA FLUVIAL E EVOLUÇÃO 
DEPOSICIONAL DA FORMAÇÃO UBERABA 
Arthur Henrique Vilella de Campos (Bolsista 
SAE/UNICAMP e FAPESP) e Prof. Dr. Alessandro 
Batezelli (Orientador), Instituto de Geociências - IG, 
UNICAMP 
 
A Formação Uberaba, restrita à região leste do 
Triângulo Mineiro (MG), é a unidade basal da Bacia 
Bauru, entidade geotectônica gerada no Cretáceo 
Superior. O presente trabalho tem como finalidade a 
apresentação de um modelo paleoambiental da 
Formação Uberaba através de análise detalhada de 
fácies de um afloramento na região de cidade 
homônima. A análise de fácies e de elementos 
arquitetônicos foi feita a partir de painéis fotográficos, 

seções colunares e de medidas de paleocorrentes. 
Foram identificadas fácies arenosas com estratificações 
cruzadas tabulares, acanaladas e horizontais (fácies 
Aet, Aea, Aeh) associadas à fácies conglomeráticas 
arenosas com estratificação cruzada acanalada (fácies 
Cea). Observa-se um domínio de superfícies de 1ª 
ordem e superfícies de 2ª ordem. As superfícies de 3ª 
ordem delimitam o conjunto de barras arenosas 
(elementos 1-SB, 2-SB e 3-SB) em três ciclos 
sedimentares distintos. As medidas de paleocorrentes 
indicam variação do paleofluxo de NE para SE da base 
para o topo, sugerindo mudança nas condições 
hidrodinâmicas ao longo de sua evolução. Essas 
análises indicam que os depósitos foram formados por 
fluxos unidimensionais associados à dinâmica fluvial do 
tipo entrelaçado de baixa sinuosidade interpretado 
como a parte intermediária de leques aluviais.  
Formação Uberaba - Arquitetura fluvial - Análise de fácies 
 
 
E0576 
ANÁLISE DE FÁCIES E CORRELAÇÃO 
ESTRATIGRÁFICA DO GRUPO BAURU NA REGIÃO 
DE CAMPINA VERDE (MG) 
Julia Cristina Galhardo (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP) e Prof. Dr. Alessandro Batezelli (Orientador), 
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
Depósitos aluviais construídos e/ou retrabalhados por 
rios entrelaçados foram caracterizados em ambientes 
com as mais variadas condições climáticas. As rochas 
neocretáceas que constituem o Grupo Bauru (Bacia 
Bauru) apresentam características que indicam 
deposição em sistemas aluviais dominados por rios sob 
condições de clima árido a semi-árido. O objetivo 
principal é a análise de fácies detalhada de alguns 
depósitos aluviais neocretáceos da Bacia Bauru na 
região do Triângulo Mineiro (MG), para melhor 
compreensão do sistema deposicional e arquitetura 
estratigráfica, apoiada em estudos petrográficos e 
correlação com dados de subsuperfície. Para a 
confecção de um modelo foram realizados painéis 
fotográficos em afloramentos ao longo da BR 364, 
identificação e descrição de litofácies, bem como, 
delimitadas as principais arquiteturas deposicionais e 
níveis de paleossolos.  Isto consiste na aplicação de 
métodos e ferramentas sedimentológicas e 
estratigráficas, principalmente na aquisição e 
elaboração da base de dados, trabalhos de campo, 
confecção de seções e correlação de fácies. A 
integração dos dados faciológicos sugere um modelo 
onde a deposição ocorreu por processos fluviais 
efêmeros, sistema aluvial dominado por rios 
entrelaçados, com dois períodos distintos de 
pedogênese.  
Fácies - Petrografia - Bacia Bauru 
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E0577 
ANÁLISE DE FÁCIES E CORRELAÇÃO 
ESTRATIGRÁFICA DO GRUPO BAURU NA REGIÃO 
DE GURINHATÃ (MG) 
Thiago Affonso Franzolin (Bolsista PIBIC/CNPq), Arthur 
Henrique Villela de Campos, Julia Cristina Galhardo e 
Prof. Dr. Alessandro Batezelli (Orientador), Instituto de 
Geociências - IG, UNICAMP 
 
O objetivo deste projeto é definir uma possível evolução 
paleodeposicional / paleogeográfica para as fácies 
sedimentares do Grupo Bauru encontradas na região 
do município de Gurinhatã (MG). Para alcançar tal 
objetivo, foi realizada a descrição detalhada de um 
afloramento rochoso. Além disso, foram confeccionadas 
seções estratigráficas para análise de fácies e de 
arquiteturas deposicionais, além da coleta de amostras 
para caracterização mineralógica e geoquímica. O 
afloramento estudado é composto essencialmente por 
alternâncias entre arenitos e lamitos, com níveis 
subordinados de conglomerados sustentados por 
clastos de argila intraformacional. Os arenitos possuem 
granulometria muito fina a fina, estratificações plano-
paralelas ou cruzadas acanaladas, além de cimentação 
carbonática. Os lamitos apresentam aspecto maciço ou 
laminado, com marcas de raízes em algumas porções. 
Através dos métodos de Difração de Raios X e de 
Fluorescência de Raios X, determinou-se que as 
amostras coletadas são compostas mineralogicamente 
por quartzo, feldspatos, calcita e argilominerais (illita e 
montmorillonita). Nos próximos meses, serão realizadas 
a análise petrográfica e a correlação entre os dados 
obtidos e os dados de subsuperfície disponíveis na 
região, a fim de se elaborar um possível modelo de 
evolução paleodeposicional / paleogeográfico. 
Litofácies - Petrografia - Bacia Bauru 
 
 
E0578 
PETROGRAFIA DAS ROCHAS DA ESTRUTURA DE 
IMPACTO DA SERRA DA CANGALHA (TO) 
Grace Juliana Gonçalves de Oliveira (Bolsista 
PIBIC/CNPq), Ana Maria Góes, Marcos Alberto R. 
Vasconcelos e Prof. Dr. Alvaro Penteado Crósta 
(Orientador), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
Serra da Cangalha (SdC) é uma estrutura de impacto 
complexa com 13,7 km de diâmetro e um proeminente 
núcleo central soerguido de 5,8 km de diâmetro, 
formada em rochas sedimentares neopaleozóicas da 
Bacia do Parnaíba, Estado do Tocantins. A 
caracterização em microscópio óptico e de varredura 
eletrônica (MEV/EDS) de 40 lâminas delgadas 
representativas das petrofácies aflorantes na região da 
estrutura meteorítica SdC tem como objetivo contribuir 
para a descrição e compreensão dos efeitos do impacto 
impressos nas rochas de SdC. A deformação dos 
diferentes estratos devido ao impacto é heterogênea. 

Embora as feições produzidas durante o processo de 
formação da cratera sejam recorrentes, feições 
remanescentes de ciclos deposicionais anteriores, 
como sobrecrescimento de quartzo em grãos 
individuais; e arenitos quartzosos com cimentos 
sintaxial e caulinítico, contribuem para a complexidade 
das feições impressas nas seções delgadas. Dentre as 
feições produzidas durante o processo de formação da 
cratera, o intenso fraturamento e brechação das 
rochas-alvo, por vezes levaram ao desenvolvimento de 
textura pulverulenta e brechação in situ segundo faixas 
heterogêneas de grãos cominuidos a partículas 
inferiores a 62 µm; micro-fraturas planares (PFs) e 
feições de featherfeatures (FFs) em grãos de quartzo 
são frequentes. 
Petrofácies - Estrutura de impacto - Serra da Cangalha (To) 
 
 
E0579 
EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESPECTRAIS EM 
IMAGENS MULTIESPECTRAIS ORBITAIS PARA 
EXPLORAÇÃO MINERAL: UM ESTUDO DOS ANDES 
PERUANOS MERIDIONAIS 
Johann Lambert Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Alvaro Penteado Crósta (Orientador), Instituto de 
Geociências - IG, UNICAMP 
 
A expansão de fronteiras e o reconhecimento de novas 
áreas potenciais para a exploração de ouro 
relacionados a depósitos do tipo epitermal tem tido 
como principais aliados o Sensoriamento Remoto e o 
Processamento Digital de Imagens. Essas ferramentas, 
quando bem utilizadas, se mostram valiosas nas etapas 
iniciais dos projetos de exploração, principalmente 
quando pouco se conhece da geologia do alvo. Os 
minerais típicos das zonas de alteração hidrotermal 
possuem curvas espectrais com feições características 
em determinados comprimentos de ondas do espectro 
eletromagnético. Óxidos/hidróxidos de ferro e minerais 
portadores da molécula hidroxila/sulfato/carbonato são 
os principais representantes, apresentando, 
respectivamente, feições de absorção diagnósticas na 
região do visível e do infravermelho próximo. O projeto 
consistiu no mapeamento do entorno de depósito 
aurífero de Chucapaca, no sul do Peru, utilizando-se de 
cenas dos satélites multiespectrais Landsat TM e 
ASTER. Para isso, foram aplicadas as técnicas de 
processamento Subtração de Bandas e Análise por 
Componentes Principais, seguidas da montagem de 
Composições Coloridas para avaliar os resultados. 
Nessas imagens, foi claramente observado um 
alinhamento de assinaturas espectrais indicativas de 
alteração hidrotermal segundo uma direção NE-SW, o 
que demonstra a capacidade dos dados para o 
mapeamento da alteração em caráter regional. Até o 
presente resumo, o projeto segue com o término dos 
processamentos e integração com os dados geológicos 
disponíveis rumo à conclusão. 
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Sensoriamento remoto - Multiespectral - Exploração mineral 
 
 
E0580 
MAPEAMENTO GEOLÓGICO DO EMBASAMENTO 
CRISTALINO DO DOMO DE ARAGUAINHA (MT) 
Wellington Franklin Marchesin (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Alvaro Penteado Crósta 
(Orientador), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
Este trabalho apresenta os resultados de um estudo 
geológico detalhado na região central da cratera 
meteorítica do Domo de Araguainha (MT), uma 
estrutura de impacto do tipo complexo com 40 km de 
diâmetro. O trabalho consistiu em pesquisa bibliográfica 
sobre métodos de reconhecimento de feições de 
deformação por impacto, coleta de dados em campo, 
análise e construção de mapa com o uso de imagens 
orbitais de sensoriamento remoto, além de 
caracterização petrográfica de rochas e de análises 
geoquímicas. O objetivo foi detalhar o tipo e a 
composição das rochas afetadas ou formadas pelo 
impacto e sua distribuição espacial. As análises 
petrográficas e geoquímicas realizadas caracterizam o 
embasamento com rochas de uma suíte granítica 
correlacionada à Suíte Serra Negra, com álcali-
felsdpato granitos a biotita, e por filitos esverdeados 
correlacionado ao Grupo Cuiabá. Além disso, a 
ocorrência de brechas de impactos monomíticas a 
polimíticas relacionadas ao impacto, incluindo em seu 
arcabouço tanto rochas do embasamento como rochas 
sedimentares da bacia do Paraná. A observação de 
estruturas microscópicas como PDFs em quartzo e 
textura fluidal em brechas, em conjunto com a presença 
de material fundido, são fatores chave para a 
caracterização de uma cratera de impacto.  O 
reconhecimento dessas rochas e suas estruturas que 
compõem a porção central da cratera são fundamentais 
para o desenvolvimento de pesquisas e para o avanço 
do conhecimento geológico de estruturas de impacto 
em nosso território. 
Domo de Araguainha - Cratera - Impacto meteorótico 
 
 
E0581 
O CÓRREGO TUCUM: MODIFICAÇÕES NA 
TIPOLOGIA DO CANAL FLUVIAL PELO USO E 
OCUPAÇÃO DAS TERRAS 
Éverton Vinícius Valezio (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. 
Archimedes Perez Filho (Orientador), Instituto de 
Geociências - IG, UNICAMP 
 
Os canais fluviais se colocam como parte fundamental 
para o entendimento da dinâmica de esculturação do 
modelado terrestre, sendo sua tipologia resultado direto 
dos processos efetivados na bacia hidrográfica. Tais 
transformações se remodelam ao longo do tempo da 
natureza, por meio de alterações de clima e de 

tectonismo, e ao longo do tempo do homem pelas 
atividades antrópicas.  No caso do córrego Tucum, em 
São Pedro/SP, a variável antrópica se põe como agente 
deste processo em consonância com a fragilidade do 
solo, tendo o canal fluvial buscado nova fase de 
equilíbrio. Levando-se em consideração a abordagem 
sistêmica para subsidiar as discussões, este trabalho 
utilizou-se de fotografias aéreas de 1962, 1972 e 2000, 
que foram restituídas por meio de esteroscópio de 
espelho para a análise e interpretação do recorte de 
estudo e para confecção das cartas de uso e ocupação 
das terras. Como resultado preliminar verificou-se 
variações significativas no perfil longitudinal do córrego 
Tucum. 
Córrego Tucum - Geomorfologia fluvial - Uso e ocupação das terras 
 
 
E0582 
CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS ESPECTRAIS 
PARA DEPÓSITOS DE BAUXITA BRASILEIROS - 
UMA REFERÊNCIA PARA PROSPECÇÃO E 
EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DE MINÉRIOS DE 
ALUMÍNIO POR SENSORIAMENTO REMOTO 
ORBITAL E AEROTRANSPORTADO 
Bruno Mendes da Rocha (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Carlos Roberto de Souza Filho (Orientador), 
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
O projeto compreende a caracterização espectro-
mineralógica de depósitos brasileiros de bauxita, 
incluindo o de Poços de Caldas (MG), Barro Alto (GO), 
Paragominas (PA) e Itamaratí (MG). Nesta etapa da 
pesquisa, as mesmas amostras anteriormente 
analisadas por espectroscopia nos espectros refletivo 
(espectrômetro FieldSpec® 3 Hi-Res) e emissivo 
(espectrômetro Nicolet 6700 FT-IR) foram 
caracterizadas por Difração de Raios X (DRX) (método 
do pó) através do Difratômetro D2 Phaser, da Bruker 
AXS. Desta análise foi possível ratificar que as 
amostras de bauxitas dos quatro depósitos investigados 
são constituídas principalmente por gibbsita (Al(OH)3), 
identificada nos difratogramas através dos picos mais 
intensos em aproximadamente 17 graus. Goethita e 
hematita são fases comuns nas amostras, assim como 
outros minerais de alteração intempérica, entre os quais 
a ilita, a nacrita e a phillipsita (estes últimos, apenas 
identificados pela DRX). As amostras também foram 
submetidas a análises sob o Microscópio Eletrônico de 
Varredura (MEV), visando uma caracterização 
elementar qualitativa dos seus constituintes 
mineralógicos; os resultados obtidos confirmam aqueles 
derivados pelos demais métodos. A análise 
espectroscópica tem sido cada vez mais utilizada em 
estudos voltados à prospecção mineral. As assinaturas 
espectrais estabelecidas para os diferentes depósitos 
de bauxita do país podem ser utilizadas futuramente 
como referência para campanhas de exploração 
regional baseadas em sensoriamento remoto 
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multiespectral e hiperespectral a bordo de aviões e 
satélites. 
Bauxita - Difração de raios X  - MEV 
 
 
E0583 
MOVIMENTOS DA CROSTA E RELAÇÕES ENTRE 
TECTÔNICA E DINÂMICA ATMOSFÉRICA 
Jackeline Monteiro Faustinoni (Bolsista PIBIC/CNPq - 
AF) e Prof. Dr. Celso Dal Ré Carneiro (Orientador), 
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
O tema do trabalho são os efeitos das feições de 
grande magnitude do relevo terrestre e dos limites de 
terras emersas sobre os padrões de circulação de 
massas atmosféricas e oceânicas. A análise permite 
concluir que a Tectônica de Placas, principal 
controlador da morfologia terrestre, é também 
responsável por alterações climáticas ao longo do 
Tempo Geológico. Em escala global, grandes áreas 
soerguidas desempenham papel determinante na 
dinâmica das esferas fluidas externas da Terra. Desde 
o Cenozóico, a orogênese himalaiana, produto da 
colisão entre as paleoplacas eurasiana e indiana, afeta 
o clima terrestre. O ar que ascende em áreas 
montanhosas se resfria e a umidade se condensa; o 
fenômeno promove aumento nas taxas de precipitação 
orográfica e consequente aridez em zonas de sombra 
de montanhas. Montanhas também causam aumento 
da sinuosidade dos ventos na troposfera, influenciam o 
surgimento das monções e o aumento da aridez em 
áreas interiores dos continentes. As mudanças citadas 
interferem nos ciclos de diversas substâncias na Terra, 
além do ciclo da água, como os do carbono e 
nitrogênio, devido à influência sobre intemperismo físico 
e químico. Como produto final será apresentado um 
exemplo de atividade a ser desenvolvida com o intuito 
de visualizar as interferências do relevo na circulação 
atmosférica. 
Tectônica  - Clima - Placas tectônicas 
 
 
E0584 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE MINERAIS E 
GEOCRONOLOGIA DE NORITO-DIORITO 
POTÁSSICO, GREENSTONE BELT DO RIO 
ITAPICURU, BAHIA: MAGMATISMO ASSOCIADO À 
COLISÃO ARCO-CONTINENTE NO 
PALEOPROTERÓICO 
Maurício Rigoni Baldim (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Elson Paiva  de Oliveira (Orientador), Instituto de 
Geociências - IG, UNICAMP 
 
O Greenstone Belt do Rio Itapicurú (2160-2080 Ma) 
localiza-se no Bloco Serrinha, nordeste do Cráton São 
Francisco, Bahia, e é composto por rochas ígneas 
vulcânicas e plutônicas e rochas sedimentares 
metamorfizadas em baixo grau. Ao longo do contato 

entre o greenstone com o embasamento migmatito-
gnáissico (~ 3000 Ma) ocorrem rochas graniticas de 
alto-K com idades entre 2105 Ma e 2110 Ma. No 
presente projeto foi realizada a caracterização química 
mineral e geocronológica em zircões (em preparação) 
de um complexo norítico-diorítico que ocorre na 
transição do referido greenstone belt para o 
embasamento arqueano. Essas rochas são 
metaluminosas, da série cálcio-alcalina até 
shoshonítica, enriquecidas em Ba, Sr e elementos do 
grupo terras rara leve e se assemelham aos lamprófiros 
com flogopita e anfibólios descritos na região. Foram 
realizadas análises químicas de cristais primários de 
anfibólios, piroxênios, plagioclásios e micas com 
microssonda eletrônica. Os resultados para os 
piroxênios, com base no cálculo do número de Fe+3, 
mostraram a predominância do termo magnesiano 
correspondente à série isomórfica enstatita(Mg)-
ferrosilita(Fe), já os anfibólios tendem aos membros 
magnesianos da série cummingtonita(Mg)-
grunerita(Fe), enquanto que os plagioclásios zonados 
são cálcicos no centro e sódicos na borda e as micas 
são magnesianas do tipo flogopita. Os resultados 
sugerem que o pluton tem potencial de ser um membro 
primitivo do magmatismo de alto-K na região. 
Química mineral - Norito-diorito - Itapicuru 
 
 
E0585 
CONTROLES GEOCRONOLÓGICOS SOBRE A 
ÉPOCA DE FORMAÇÃO DE LENTES DE GRANITOS 
ANATÉTICOS DURANTE EXTRUSÃO LATERAL DE 
TERRENOS, FAIXA CALDEIRÃO, NE CRATON SÃO 
FRANCISCO, BAHIA 
Mônica Santos de Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Elson Paiva  de Oliveira (Orientador), Instituto 
de Geociências - IG, UNICAMP 
 
A Faixa Caldeirão, nordeste do Cráton São Francisco, 
Bahia, é uma zona de cisalhamento formada durante 
extrusão lateral em consequência de colisão oblíqua 
continente-continente que provocou o deslocamento de 
sul para norte do Bloco Uauá entre 2080 e 2040 
milhões de anos atrás. Esta faixa contém pequenos 
corpos graníticos resultantes da fusão de rochas pré-
existentes. O objetivo do estudo foi obter a idade da 
geração de granitos e migmatitos através de datação U-
Pb em zircões. Duas amostras representativas, uma do 
neossoma e outra do paleossoma de migmatito, foram 
coletadas em campo e preparadas para a concentração 
de minerais pesados. Foram selecionados grãos de 
zircão representativos de todos os tamanhos e tipos 
para a datação na sonda iônica SHRIMP II, no Instituto 
de Geociências da USP. Para o paleossoma foi obtida 
uma idade concordante 207Pb/206Pb de 2073,7±9 Ma. 
Para o neossoma foi obtida idade discordante de 
2053,3±19 Ma. A partir da interpretação dessas idades, 
admitiu-se que durante a colisão final continente-
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continente e extrusão do Bloco Uauá, ocorreu o 
alojamento ígneo do diorito (paleossoma), o qual foi 
deformado e passou por fusão parcial, gerando as 
segregações graníticas (neossoma). 
Geogronologia - Granitos anatéticos - Extrusão lateral 
 
 
E0586 
PETROGRAFIA E GEOQUÍMICA DE LENTES DE 
GRANITOS ANATÉTICOS GERADOS DURANTE 
EXTRUSÃO LATERAL DE TERRENOS, FAIXA 
CALDEIRÃO, NE CRATON SÃO FRANCISCO, BAHIA 
Tais Celestino dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Elson Paiva  de Oliveira (Orientador), Instituto 
de Geociências - IG, UNICAMP 
 
A origem de granitos por anatexia da crosta foi 
investigada na Faixa Caldeirão, nordeste do Craton São 
Francisco, Bahia. Essa faixa é uma zona de 
cisalhamento sinistral, com mais de 10 km de largura, 
que foi formada durante a extrusão lateral do bloco 
arqueano de Uauá em consequência de colisão oblíqua 
continente-continente no Paleoproterozóico. O estudo 
enfatizou as estruturas de campo, características 
petrográficas e geoquímicas dos granitos e de suas 
fontes. Um stocke de biotita diorito com enclaves 
máficos alojou-se em migmatito, provavelmente 
arqueano, e foi posteriormente deformado em fácies 
anfibolito. A deformação foi não co-axial, com 
cinemática sinistral, e acompanhada por anatexia do 
diorito. O paleossoma é constituído por quartzo, biotita, 
feldspatos, ilmenita, titanita, epidoto e zircão, enquanto 
que o neossoma é constituído por quartzo, feldspatos, 
biotita, zircão e raro anfibólio hornblenda. A geoquímica 
revelou que o biotita metadiorito hospedeiro 
(paleossoma) é metaluminoso, de composição sieno-
diorítica com enclaves gabróicos, e que o neossoma é 
metaluminoso a peraluminoso e de composição 
granítica a alcaligranítica. Diagramas de maficidade 
(Mg+Fe catiônico) contra elementos maiores mostraram 
semelhança entre o neossoma e fusões a partir de 
fontes metassedimentares e metadioríticas. 
Granitos anatéticos - Petrografia-geoquímica - Craton São Francisco 
 
 
E0587 
CARACTERIZAÇÃO GEOFÍSICA DA ESTRUTURA 
DE VARGEÃO/SC 
Bruno Bronzati Giacomini (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Emilson Pereira Leite (Orientador), Instituto de 
Geociências - IG, UNICAMP 
 
Este trabalho consistiu em um estudo da cratera de 
impacto basáltica localizada no município de Vargeão 
(SC), formada sobre a Bacia do Paraná, utilizando 
dados geofísicos terrestres e aéreos. Embora comuns 
em outros corpos do sistema solar, crateras de impacto 
formadas em basalto são raras na Terra, sendo que 

poucos exemplos são conhecidos até hoje. 
Inicialmente, foi feita uma análise com o objetivo de 
compreender os principais aspectos a serem 
considerados na avaliação de uma cratera de impacto, 
e consistiu na aplicação de métodos de reconhecimento 
de uma feição de impacto, análise de mapas e imagens 
digitais, estudo de lâminas petrográficas, amostras de 
rochas e principais indícios de impacto meteorítico, 
além da análise geoquímica das litologias encontradas 
nos locais de impacto. Foram processados e 
interpretados de forma qualitativa e quantitativa os 
dados geofísicos de gravimetria e magnetometria da 
estrutura de Vargeão. Imagens de sensoriamento 
remoto e seções sísmicas foram utilizadas como 
informações complementares. Na primeira etapa do 
trabalho foram analisados os dados aerogeofísicos de 
baixa resolução disponibilizados pela ANP (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). 
Estes dados foram correlacionados com a geologia 
local e com a estrutura de impacto, servindo de 
referência para a segunda etapa, a qual consistiu na 
coleta, análise e processamento de dados 
gravimétricos e magnetométricos terrestres, com maior 
resolução espacial. A partir dos dados integrados, 
foram elaborados modelos geológicos de subsuperfície 
consistentes com todas as informações disponíveis, 
obtidos através de modelagem geofísica direta e 
inversa. 
Crateras de impacto - Magnetometria - Gravimetria 
 
 
E0588 
ESTUDO DE MODELOS DE GERAÇÃO INTERNA DO 
CAMPO GEOMAGNÉTICO 
Daniel Seabra Nogueira Alves Albarelli (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Emilson Pereira Leite 
(Orientador), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
Este projeto teve como objetivo reunir as informações 
básicas sobre as teorias e equações que governam os 
modelos de geodínamo, os quais são utilizados para 
descrever o comportamento do campo geomagnético 
observado na superfície terrestre. Para isso, foi 
realizada uma revisão bibliográfica em artigos 
internacionais e livros sobre o assunto de forma a 
compilar essas informações. O modelo cinemático 
busca entender em quais situações uma dada corrente 
elétrica pode gerar um campo magnético e mantê-lo 
autossustentável. Nele, a equação da indução 
eletromagnética mostrou que a criação de linhas de 
campo é superior a suas perdas por dissipação ôhmica, 
garantindo a manutenção do campo magnético 
terrestre. O modelo turbulento incorpora os efeitos que 
o campo magnético exerce no fluido condutor (núcleo 
externo líquido da Terra) através da 
magnetohidrodinâmica (MHD). Embora haja critérios 
diferentes para este tipo de modelo como variações na 
densidade do núcleo externo, fontes de flutuabilidade e 
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condições de contorno, todos apresentam como 
resultado um campo dipolar fora do núcleo e correntes 
zonais para o oeste na fronteira entre o núcleo externo 
e o manto. A desvantagem na simulação computacional 
deste modelo em 3D é a geração de um fluxo laminar 
de grande escala, diferente do que se espera no núcleo 
externo da Terra. 
Geodínamo - Geomagnetismo - Magnetohidrodinâmica 
 
 
E0589 
RELAÇÃO DOS SOLOS DE TERRAÇO/VÁRZEA DA 
PLANÍCIE DO MUNICÍPIO DE ITOBI 
Camila Silva Garcia Morcillo (Bolsista SAE/UNICAMP) 
e Prof. Dr. Francisco Sergio Bernardes Ladeira 
(Orientador), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
O trabalho teve como intuito caracterizar os solos de 
terraço e várzea presentes na área aluvial 
correspondente a Bacia do Rio Verde, no município de 
Itobi-SP. Através das descrições realizadas em campo 
e com auxílio das bibliografias levantadas, pretende-se 
estabelecer uma relação entre a dinâmica 
geomorfológica do canal fluvial com a evolução dos 
perfis de solos desenvolvidos na várzea e no terraço, 
correlacionando os processos pedogenéticos com os 
depósitos associados. Os levantamentos bibliográficos 
sobre a área de pesquisa foram realizados com o 
objetivo de fundamentar a discussão entre o solo e, 
além disso, a obtenção de dados apurados em campo 
que permitiram a caracterização de uma sequência de 
solos hidromórficos associados a planície aluvial do Rio 
Verde. 
Solos de terraço - Várzea - Itobi 
 
 
E0590 
CARACTERIZAÇÃO DE PALEOSSOLOS DA 
FORMAÇÃO MARÍLIA NA REGIÃO DE GURINHATÃ 
– MG 
Rafael Vazquez Doce (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Francisco Sergio Bernardes Ladeira (Orientador), 
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
O projeto em questão teve como objetivo principal 
reconstruir a paleogeografia da região de estudo 
(Gurinhatã – MG), a partir do estudo dos paleossolos 
que se formaram na região durante o Período 
Maastrichiano (Cretáceo superior). Naquele período, os 
níveis de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera eram 
muito superiores aos atuais (entre 1130 e 680 ppmv, 
contra cerca de 380 ppmv atuais), o que, como é 
sabido, influencia de grande forma no clima terrestre e 
assim, na formação dos solos. Com o estudo dos solos 
da época, podemos obter um maior numero de 
informações sobre o clima terrestre, em condições de 
maior concentração de CO2, além de informações sobre 
a topografia e a quantidade de chuvas no local de 

formação do solo. Em projeto anterior, foram estudados 
paleossolos contemporâneos a estes e que tem o 
mesmo material de origem, a Formação Marília, que é a 
ultima a se depositar, dentre as que fazem parte do 
Grupo Bauru. Para a pesquisa, foi feito um 
levantamento bibliográfico temático e específico, 
visando aprofundar e atualizar os conhecimentos sobre 
a área de estudos.  
Gurinhatã - Paleossolos - Cretáceo 
 
 
E0591 
ANÁLISE PALEONTOLÓGICA E PETROGRÁFICA 
DAS ESTEIRAS MICROBIANAS E COQUINAS, DA 
LAGOA PITANGUINHA, RIO DE JANEIRO, BRASIL 
Isadora Marchetti (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Frésia Soledad Ricardi Torres Branco (Orientadora), 
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
Neste trabalho foram analisadas amostras quaternárias 
de areias, coquinas e esteiras microbianas, coletada 
nos arredores da lagoa hipersalina Pitanguinha, 
Araruama, RJ. A metodologia de estudo consistiu na 
secagem dos sedimentos arenosos a 60°C, 
posteriormente, 10 cm³ desses foram pesados e 
peneirados em malhas de 1 mm e 0,5 mm. As porções 
separadas foram analisadas com enfoque 
paleontológico e sedimentológico. Foram 
confeccionadas lâminas para análise petrográfica e 
MEV com intuito de auxiliar nos estudos mineralógicos 
e dos elementos biogênicos presentes nas esteiras e 
coquina associada. Os sedimentos de origem mineral 
são compostos por quartzo sub-arredondado, micas, 
rutilo e hematita Os biogêncios são formados por 
microgastrópodes da espécie Heleobia australis 
d´Orbigny, 1835, conchas de bivalves do gênero Pitar e 
ostracodes. A análise das esteiras microbianas e 
coquinas revelou que essas são constituídas por 
quartzo sub-arredondado, cortoides (microgastrópodes 
e conchas de bivalves revestidos por micrita), 
diatomáceas, peloides, não apresentando matriz, sendo 
a porosidade intergranular. A partir dos dados coletados 
e dos resultados obtidos, foi confeccionado um modelo 
da deposição das concentrações estudadas, 
estabelecendo uma evolução ambiental da Lagoa 
Pitanguinha. 
Esteiras microbianas  - Coquinas - Quaternário 
 
 
E0592 
BRIÓFITAS, LICÓFITAS E MEGÁSPOROS DE 
SALTO, GRUPO ITARARÉ – SP 
Juliana Sampaio da Costa (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco 
(Orientadora), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
O projeto realizou uma análise morfológica dos 
fitofósseis presentes em rochas de idade carbonífera, 
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aflorantes na localidade de Salto – SP e pertencentes à 
unidade formalmente conhecida como Grupo Itararé, 
Bacia do Paraná. Tratam-se de fitofósseis de ramos de 
uma linhagem de Bryophyta e megásporos 
carbonificados. Deste modo, as amostras contendo os 
ramos carbonificados das briófitas foram inclusas no 
Acervo Científico de Paleontologia do Instituto de 
Geociências da Unicamp, observados em 
estereomicroscópio, fotografados, mensurados e 
descritos, além de fotografados em MEV para melhor 
conhecer suas estruturas. Assim, foram estudados 29 
espécimes de briófitas, os quais foram incluídos dentro 
de três morfotipos, possivelmente pertencentes ao 
gênero gondwânico Dwykea (And. & And. 1985). 
Através deste estudo foi possível descrever mais 
detalhadamente os vegetais que colonizaram as 
margens da bacia do Paraná durante um estágio 
interglacial da glaciação Permo-Carbonífera que atingiu 
o sul do Gondwana. 
Fitofósseis - Grupo Itararé - Carbonífero 
 
 
E0593 
ONCÓLITOS DA PEDREIRA GOBBO, FORMAÇÃO 
IRATI/SERRA ALTA, BRASIL 
Raphael de Souza Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco 
(Orientadora), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
Durante o Neopermiano na Bacia do Paraná, entre as 
formações Irati e Serra Alta, foram depositados três 
níveis carbonáticos, que afloram na frente de lavra da 
Pedreira Gobbo, Taguaí, SP. Inicialmente foi realizado 
o levantamento bibliográfico das características das 
formações acima citadas, assim como o estudo da 
caracterização de carbonatos. Depois foram realizadas 
análises das fácies polidas carbonáticas, das 
microfácies, de campo, e por último MEV (EDS). Assim 
foi possível conhecer a composição dos litotipos 
estudados, definir sua estratigrafia, e estimar sua 
gênese. De forma geral, foram encontrados oncóides, 
oóides, ostracodes e fragmentos de bivalves, que em 
alguns casos mantém sua composição carbonática, e 
quando dissolvidos são preenchidos por sílica 
microcristalina (chert). Na análise por MEV também 
foram encontrados aluminossilicatos, sulfato de bário 
(barita) e óxido de alumínio (bauxita). Por fim, é 
proposto que esses níveis representam pelo menos três 
intervalos de deposição onde esteiras microbianas que 
habitavam um ambiente marinho raso hipersalino, 
recebendo aporte de oncóides, oóides e fragmentos de 
bivalves transportados pela ação de ondas. Os 
ostracodes representam epibiontes que se alimentavam 
das esteiras microbiais, sendo a taxa de deposição 
muito baixa. Posteriormente parte dos grãos 
carbonáticos foi dissolvida e substituída por sílica 
diagenética. O peso da camada sobreposta causou a 
compressão das fácies carbonáticas e, posteriormente 

a esse evento, aconteceu uma segunda dissolução de 
carbonatos. 
Oncólito - Formação Irati - Permiano 
 
 
E0594 
HIDROGEOQUÍMICA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
NO CAMPUS DA UNICAMP 
Felipe Cavalcante Canavez (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Jacinta Enzweiler (Orientadora), Instituto de 
Geociências - IG, UNICAMP 
 
Os poços tubulares em operação no Campus da 
UNICAMP em Campinas produzem 45% da água 
consumida no campus. Os aquíferos da área ocorrem 
em rochas do embasamento Cristalino, sedimentos do 
Grupo Itararé e diabásios da Serra Geral. Os objetivos 
do projeto foram caracterizar a hidrogeoquímica das 
águas dos poços tubulares em operação no Campus e 
relacionar os dados de composição com a geologia da 
área. O método de trabalho consistiu na realização de 
um levantamento dos dados hidrogeológicos 
disponíveis para a área e na amostragem de água dos 
quatros poços em operação: P2 (IB), P3 (GM), P4 
(FEF) e P10 (IMECC), com a medição das suas 
características físico-químicas. Ânions, cátions e 
elementos-traço foram determinados nas amostras. Os 
dados foram interpretados em diagramas e a 
especiação foi calculada com o código PHREEQC. As 
amostras dos poços P2, P3 e P10 são do tipo 
bicarbonatadas cálcicas e as do poço P4 
bicarbonatadas sódicas. Os íons principais, Ca2+, Na+, 
Mg2+, K+, Cl- e SO4

2- encontram-se na forma livre. Nas 
amostras do poço P3 foram obtidas concentrações 
anômalas de urânio, atribuídas à presença da espécie 
UO2(CO3)2

2-. As concentrações de nitrato obtidas nas 
amostras do poço P10 sugerem alguma contribuição 
antrópica. 
Águas subterrrâneas - Hidrogeoquímica - Modelagem geoquímica 
 
 
E0595 
MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCOS NO 
MUNICÍPIO DE ANTONINA-PR 
Carolina de Athayde Pinto (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Jefferson de Lima Picanço (Orientador), 
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
O mapeamento geotécnico é uma ferramenta eficaz no 
monitoramento das áreas de risco a escorregamentos. 
No município de Antonina, PR, as fortes chuvas 
acumuladas nos meses de janeiro a fevereiro, 
culminaram em várias inundações seguidas de 
movimentos de massa no dia 11 de março de 2011, 
afetando aproximadamente 1600 pessoas. Devido a 
necessidade do mapeamento daquelas áreas de risco, 
o presente projeto objetiva uma carta geológica básica, 
para auxiliar na carta de suscetibilidade à 
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escorregamento. Durante a atividade de campo foi 
estudado em maior detalhe o Bairro Laranjeira. O bairro 
está localizado no Morro do Bom Brinquedo, área onde 
ocorrem os maiores escorregamentos de março/11. Em 
campo, foram identificados juntas e diaclase em rocha, 
bem como fendas, rupturas e fraturas reliquiares nos 
solos. Também através do mapemaneto geológico foi 
encontrada uma série de corpos graníticos deformados, 
denominado como granito Antonina, inserido no 
Terreno Paranaguá, de idade brasiliana. O estudo 
geológico em detalhe desses corpos, além de 
apresentar dados inéditos da geologia da área urbana 
da cidade, contribuirá para o entendimento do regolito 
no qual ocorreram os escorregamentos.   
Áreas de riscos - Mapeamento geotécnico - Prevenção de desastres 
 
 
E0596 
ANÁLISE DO MACIÇO ROCHOSO NO MORRO DO 
BOM BRINQUEDO, E SUA RELAÇÃO COM OS 
DESLIZAMENTOS DE MARÇO/2011 EM ANTONINA-
PR 
Letícia Pacetta De Marchi (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Jefferson de Lima Picanço (Orientador), 
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
O presente trabalho tem como objetivo o levantamento 
de estruturas geológicas presentes no maciço rochoso 
do morro Bom Brinquedo (Antonina, PR) para a 
possível correlação destas estruturas com os 
movimentos de massa aí ocorridos em março de 2011. 
Um banco de dados geológicos estruturais foi 
confeccionado em base Excel e, a partir deste, tornou-
se possível a elaboração de estereogramas, com 
utilização do software STEREONET, para interpretação 
e visualização espacial dos dados. Foram 
confeccionados estereogramas referentes a: fraturas 
em rocha; fraturas em solo e foliações da rocha, para 
comparar com as superfícies de ruptura do solo e 
planos de inclinação das vertentes afetadas. Essa 
comparação de dados também foi feita em escala 
maior, abrangendo toda a área urbana. Até o presente 
momento os resultados obtidos mostram uma forte 
relação das foliações com as superfícies de ruptura no 
âmbito regional, porém essa relação não pode ser 
diretamente observada no Morro Bom Brinquedo. 
Deslizamentos - Superfície de ruptura - Estruturas geológicas 
 
 
E0597 
CARACTERIZAÇÃO GEOLOGICA-GEOTÉCNICA DO 
MORRO DO BOM BRINQUEDO, ANTONINA (PR) 
Mayra Macchi Gomes de Moraes (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Jefferson de Lima Picanço 
(Orientador), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
O presente trabalho tem como objetivo caracterizar o 
meio físico da área urbana de Antonia, no litoral do 

Paraná. A cidade foi afetada por uma série de 
deslizamentos de encostas, alguns com vítimas fatais. 
Acredita-se que a elaboração prévia de mapas 
geológicos e de declividade, entre outros, é de extrema 
relevância para o reconhecimento de áreas mais 
susceptíveis a tais desastres naturais. Nesse estudo, 
ao confrontar as informações obtidas a partir de um 
minucioso levantamento bibliográfico e dos dados 
resultantes de trabalhos de campo, observou-se a 
ocorrência de algumas divergências, como, por 
exemplo, o fato do morro da Laranjeira ser, segundo a 
bibliografia da área, composto apenas por um 
granitóide de estrutura homogênea, no entanto há 
evidências que esse mesmo litotipo apresenta 
heterogeneidades posteriores a sua formação, e que as 
mesmas influenciam no comportamento do solo 
formado a partir deste. Na bibliografia notou-se o que 
se acreditava ser um único granito nos morros de 
Antonina, no entanto há ocorrência de outros litotipos 
além do mesmo como: uma rocha ultramáfica, um 
milonito, uma rocha calcosilicatada, diques de diabásio 
e o quarto xisto que formam solos com 
comportamentos geotécnicos distintos e a sua relação 
com os movimentos de massa ocorridos estão sendo 
correlacionados atualmente. 
Mapa geológico - Mapa geotécnico - Geologia urbana 
 
 
E0598 
CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO DO MORRO 
DA CAIXA D´ÁGUA, ANTONINA (PR) 
Reinaldo Seiki Nagamine (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Jefferson de Lima Picanço (Orientador), 
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
As fortes chuvas ocorridas em março de 2011 no litoral 
do Paraná causaram enchentes e movimentos de 
massa em Antonina além de outros municípios 
próximos. Neste trabalho fizemos o levantamento de 
dados físicos de geologia, pedologia, declividade e 
ocupação do solo dos bairros de Antonina: Morro da 
Caixa d’água e São Manoel, que servirão para elaborar 
uma carta temática geotécnica que possa servir como 
uma carta de suscetibilidade a escorregamentos. 
Inicialmente foi realizado o levantamento bibliográfico 
da área de estudo. Após isso, estabeleceu-se uma 
base cartográfica em meio digital da região e 
classificamos as feições geológicas e geotécnicas por 
meio de mapas geológicos e de declividade, histórico 
de ocorrências e caracterização física da área. A 
geologia local é formada por granitos, diabásios e 
filonitos bem alterados e presença de solo argiloso. No 
Morro da Laranjeira ocorreram três tipos de eventos: 
escorregamento planar, planar com corrida de lama e 
escorregamento rotacional. 
Mapeamento geotécnico - Caracterização física - Deslizamentos 
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E0599 
O DOMÍNIO DE TRANSIÇÃO DA PROVÍNCIA 
MINERAL DE CARAJÁS NAS ÁREAS DOS 
DEPÓSITOS CUPRÍFEROS BACABA E VISCONDE: 
CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E 
PETROGRÁFICA DOS LITOTIPOS  
Ricardo Ceglio Benedetti (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Lena Virginia Soares Monteiro 
(Orientadora), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
Esse projeto tem como objetivo a caracterização dos 
litotipos que hospedam os depósitos de óxido de ferro-
cobre-ouro de Bacaba e Visconde na Província 
Carajás. Mapeamento detalhado e estudos 
petrográficos permitiram a individualização de unidades 
atribuídas ao Tonalito Bacaba, ao Granito Serra 
Dourada (GSD), além de lentes de tremolita-talco xisto 
e talco xisto, noritos, diabásios e quartzo-feldspato 
pórfiros em áreas anteriormente mapeadas como 
pertencentes ao Complexo Xingu. O Tonalito Bacaba 
ocorre como lentes e enclaves no GSD, que representa 
o litotipo predominante na área. Lentes de rochas 
metaultramáficas, intensamente milonitizadas e 
imbricadas ao GSD, apresentam relação espacial com 
zonas mineralizadas em cobre. Processos de alteração 
hidrotermal foram responsáveis no depósito Visconde 
por formação de actinolita em brechas hidrotermais e 
feldspato potássico no GSD. Em porções cisalhadas do 
GSD, clorita e biotita milonitos revelam processos 
metassomáticos que acompanharam a deformação 
dúctil-rúptil. No entorno do depósito Bacaba, alteração 
sódica (albita), intensa escapolitização, alteração 
potássica com biotita e zonas de stockwork com veios 
de quartzo foram reconhecidas. A mineralização 
cuprífera nos dois depósitos é representada por 
calcopirita, espacialmente associada a zonas com 
alteração potássica.  
Metalogênese - Evolução crustal - Arqueano 
 
 
E0600 
REAÇÕES MINERAIS EM MILONITOS E FILONITOS 
NA ZONA DE CISALHAMENTO DORSAL DE 
CANGUÇU, NA REGIÃO DE QUITÉRIA - RS 
Daniele Cristina de Oliveira Penteado (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Maria José Maluf de 
Mesquita (Orientadora), Instituto de Geociências - IG, 
UNICAMP 
 
Na presente pesquisa está sendo estudada a Zona de 
Cisalhamento Dorsal de Canguçu (ZCDC), na região de 
Quitéria – RS. O objetivo principal é o estudo das 
transformações mineralógicas e químicas com o 
cisalhamento do Granito Arroio Francisquinho, e a 
caracterização das diversas rochas de cisalhamento 
formadas. A metodologia empregada incluiu trabalho de 
campo, petrografia e balanço de massa, com análises 
químicas por fluorescência de raios-X e ICP-MS. A 

ZCDC tem direção N35E a N75E e cerca de 10 km de 
largura e 150 km de extensão, onde se alojam granitos 
e rochas de cisalhamento. O granito Arroio 
Francisquinho é um granito leucocrático sin-cinemático 
a ZCDC, composto por quartzo, muscovita, biotita, 
plagioclásio e feldspato potássico.  Em alguns 
afloramentos, o granito é avermelhado e apresenta um 
aumento de granulação e quantidade de feldspato 
potássico (20%), caracterizado por alguns autores 
como granito Cordilheira. Investiga-se a possibilidade 
de se tratar do granito Arroio Francisquinho com 
alteração hidrotermal potássica. Os milonitos variam de 
quartzo milonitos a milonitos micáceos, com granulação 
variada, compostos por quartzo, feldspato, muscovita, 
biotita e turmalina.  Os filonitos podem ser divididos em 
biotita-turmalina filonitos, pretos, com muscovita, clorita, 
e quartzo; e quartzo-muscovita filonitos, que alterna 
bandas quartzosas e micáceas. Vênulas de clorita e 
epídoto e veios de quartzo são abundantes.  
Reações minerais - Milonitos - Cisalhamento 
 
 
E0601 
CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO MUNICÍPIO DE 
UBATUBA-SP 
Ester Baraldi da Cunha (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Regina Célia de Oliveira (Orientadora), Instituto de 
Geociências - IG, UNICAMP 
 
O município de Ubatuba, localizado no litoral norte do 
estado de São Paulo, apresenta características físicas 
heterogêneas representadas pela área de ocorrência 
das Serra do Mar e das Planícies Litorâneas, tendo 
como resultado a organização de formas de paisagens 
diversas. Este trabalho teve como objetivo principal a 
construção de um Mapa de Compartimentação do 
Relevo em escala 1:50.000, tendo como base de 
análise, a caracterização física a partir da elaboração 
e/ou organização de uma sequência de materiais 
cartográficos preliminares tais como: carta topográfica, 
de drenagem, altimétrica, geológica e pedológica. A 
documentação cartográfica foi produzida com uso do 
software Arcgis. A sobreposição e ponderação da 
documentação preliminar possibilitaram a construção 
do mapa final de Compartimentação do Relevo do 
Município de Ubatuba. 
Zona costeira - Compartimentação de relevo - Caracterização física 
 
 
E0602 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E EXPANSÃO DO 
USO DA TERRA NO LITORAL NORTE DE SÃO 
PAULO 
Luiz Donizetti Ruiz Junior (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Regina Célia de Oliveira (Orientadora), 
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
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O projeto de pesquisa visa identificar e mapear as 
diferentes categorias de Unidades de Conservação na 
totalidade da área do Litoral Norte do Estado de São 
Paulo. A identificação e definição das diferentes 
categorias destas áreas de proteção foram realizadas, 
baseada nas restrições legais definidas pelas 
legislações federais, estaduais e municipais vigentes, 
bem como uma intensa revisão bibliográfica do tema 
em questão. Desta forma, com o auxílio do software 
ArcGis 10 foram realizados levantamentos cartográficos 
de material pré-existente e através de imagens de 
satélites, definindo os limites das áreas de proteção 
ambiental e da expansão da malha urbana na região 
em estudo, buscando correlacionar com a história de 
evolução destes processos. A análise final da produção 
cartográfica e do material bibliográfico encontra-se em 
andamento. Espera-se identificar zonas de conflito 
quanto ao uso da terra, onde áreas legalmente 
protegidas estão sendo ocupadas pela expansão da 
mancha urbana. 
Unidades de conservação - Litoral norte - Zona costeira 
 
 
E0603 
COMPARTIMENTAÇÃO DO RELEVO DA UNIDADE 
DE CONSERVAÇÃO DO NÚCLEO PICINGUABA, 
UBATUBA-SP 
Marcus Vinícius Theodoro Soares (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Regina Célia de Oliveira 
(Orientadora), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
A compartimentação de relevo corresponde à 
individualização de um conjunto de formas com 
características semelhantes. Embasando-se neste 
critério de individualização, no presente projeto será 
analisada a Unidade de conservação do Núcleo 
Picinguaba, em Ubatuba, a partir da caracterização da 
paisagem, por intermédio de construção cartográfica 
que permita um maior entendimento dos processos que 
definem o funcionamento e dinâmica morfogenética da 
área de estudo, situada no litoral norte paulista. Um 
acervo cartográfico produzido a partir do SIG fornecerá 
as bases para a confecção de um mapa síntese de 
compartimentação do relevo. Como suporte à análise 
da compartimentação, e complemento ao estudo da 
área, este projeto inclui a revisão bibliográfica ao redor 
dos três pilares do estudo: compartimentação de relevo, 
unidades de conservação e zona costeira. Com os 
mapas topográfico, de drenagem, declividade, 
hipsométrico, de vegetação e geológico já 
confeccionados, resta o término do mapa 
topomorfológico para que o acervo seja finalizado e a 
análise de compartimentação, bem como o mapa 
correspondente, sejam produzidos. 
Zona costeira - Compartimentação de relevo - Caracterização física 
 
 
E0604 

MODELO CONCEITUAL DE REMEDIAÇÃO DE ÁGUA 
SUBTERRÂNEA COM BARREIRA REATIVA 
PERMEÁVEL 
Helena Jatkoski (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Ricardo Perobelli Borba (Orientador), Instituto de 
Geociências - IG, UNICAMP 
 
A barreira reativa permeável (BRP) com ferro de 
valência zero (Fe0) é a tecnologia de remediação de 
águas in situ, no que diz respeito ao tratamento de uma 
variedade de contaminantes, como os orgânicos e 
metais pesados. O objetivo deste projeto de pesquisa é 
avaliar conceitualmente, em escala de laboratório, a 
remediação das águas subterrâneas de um antigo lixão 
no bairro Jardim das Oliveiras, em São Bernardo do 
Campo por meio do uso das BRPs com Fe0 através do 
comportamento de adsorção dos contaminantes por 
este. Foram feitas soluções com concentrações 
diferentes e valores de pH variando entre 4 e 10. Os 
resultados obtidos na leitura em Absorção Atômica e no 
ICP-OES, indicaram maior adsorção de Cd, Ni, Pb em 
situações de pH mais ácido, Cr em pHs mais baixos. 
Os resultados também indicaram que no caso dos 
contaminantes Zn e Cu, o pH não tem muito influência 
sobre a adsorção, uma vez que os resultados foram 
mais homogêneos. Também foi observado que quando 
em pequenas concentrações os metais Zn, Cr e Cu são 
removidos quase completamente. Diante desses 
resultados, até o presente momento, esta tecnologia se 
mostra bem eficaz para a recuperação de áreas 
contaminadas, ou até mesmo, para a prevenção de 
futuras contaminações.  
Barreira reativa permeável - Remediação de água subterrânea - 

Metais pesados 
 
 
E0605 
REGIMES DE FLUIDOS EM DEPÓSITOS DE AU - 
(CU) ASSOCIADOS A INTRUSÕES GRANÍTICAS DA 
PROVÍNCIA AURÍFERA DE ALTA FLORESTA (MT) 
Veronica Godinho Trevisan (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Rosana Mara Rodrigues, Rafael Rodrigues de Assis, 
Antônio João Paes de Barros e Prof. Dr. Roberto Perez 
Xavier (Orientador), Instituto de Geociências - IG, 
UNICAMP 
 
O estudo de inclusões fluidas permite a definição da 
composição química, densidade, salinidade, condições 
P-T, tendências evolutivas e processos responsáveis 
pelo transporte e deposição de metais (e.g. mistura de 
fluidos, imiscibilidade de fluidos, resfriamento, interação 
fluido-rocha etc), na formação de depósitos minerais. 
Neste estudo foram selecionados os depósitos 
auríferos Luizão e X1, localizados no setor leste da 
Província Aurífera de Alta Floresta (Mato Grosso), para 
estudo de inclusões fluidas em quartzo de zonas 
mineralizadas por meio de petrografia e 
microtermometria. No depósito X1, fluidos aquo-
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carbônicos de baixa salinidade (6,1 a 8,9 % peso eq. 
NaCl) e temperaturas entre 252°C a > 335ºC, 
juntamente com fluidos aquosos de salinidade variada 
(2,1 a 26,1 % peso eq. NaCl) e temperaturas mais 
baixas (126°C - 268ºC), participaram na formação da 
mineralização aurífera. Por outro lado, fluidos aquosos 
de alta salinidade (34 a 37% peso eq. NaCl) e 
temperaturas entre 200°C e 280ºC, com fluidos 
aquosos de salinidade variada (2,5 a 15% peso eq. 
NaCl) e mais frios (95°C a 185ºC), formaram o regime 
de fluidos durante a mineralização aurífera do depósito 
Luizão. Em ambos os casos, a mistura de fluidos 
magmáticos com fluidos externos deve ter sido 
fundamental para a deposição do ouro. 
Alta Floresta - Inclusões fluídas - Ouro 
 
 
E0606 
MODELAÇÃO NUMÉRICA DE FLUXO DE ÁGUA 
SUBTERRÂNEA – ESTUDO DE CASO EM SERRA 
AZUL, SP 
Pedro Henrique Valério Almeida (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Sueli Yoshinaga Pereira 
(Orientadora), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
Este projeto tem como objetivo estudar o fluxo de água 
subterrânea da região próxima a um tanque desativado 
de armazenamento de vinhaça, através da elaboração 
de um modelo gerado a partir de uma versão “demo” do 
software Processing Modflow 8.0. A etapa inicial 
consiste na caracterização das condições do aquífero 
em âmbito local, com mapas potenciométricos e perfis 
de subsuperfície da área de estudo, confeccionados a 
partir de dados obtidos através de poços de 
monitoramento. Usando a carta topográfica digitalizada 
como base, parâmetros como carga hidráulica, 
transmissividade, recarga, porosidade efetiva, entre 
outros são inseridos no software, e a simulação é 
realizada. O produto final do estudo consiste num 
modelo digital que simula o fluxo de água em 
subsuperfície. A caracterização dos aquíferos locais, a 
partir de mapas potenciométricos e perfis, associados a 
elaboração do modelo digital, fazem com que haja uma 
melhor compreensão dos processos de fluxo de água 
subterrânea, tornando possível, por exemplo, observar 
a movimentação de uma pluma de substâncias 
contaminantes. 
Modelagem matemática - Águas subterrâneas - Hidrogeologia 
 
 
E0607 
GEOCRONOLOGIA E ANÁLISE ESTRUTURAL DAS 
ROCHAS DE ALTO GRAU DA REGIÃO DE 
CACONDE – SP 
Izabel Mozena (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Ticiano José Saraiva dos Santos (Orientador), Instituto 
de Geociências - IG, UNICAMP 
 

A área de estudo situa-se na região de Caconde (SP), 
geologicamente na porção sul do Cráton São 
Francisco, sob a influência da faixa móvel Brasília a 
oeste, e da faixa Ribeira a leste, no denominado 
Complexo Guaxupé. Este tem rochas metamórficas de 
alto grau, como granulitos máficos a félsicos, rochas da 
série charnockítica, gnaisses orto e paraderivados, 
além de quarzitos, xistos e mármores. O enfoque do 
trabalho foi à caracterização petrográfica das rochas de 
alto grau e posterior separação de minerais (britagem, 
moagem, peneiramento, bateamento, separação 
manual de zircão e monazita) visando uma futura 
datação U-Pb por LA-ICP-MS para definir a época de 
cristalização e metamorfismo. Quatro amostras foram 
estudadas: i) calciossilicática de fácies granulito; ii) 
seixos ultramáficos angulosos presentes na 
calciossilicática; iii) hiperstênio diorito; e iv) charnockito 
de coloração esverdeada à rósea, com piroxênio, 
anfibólio, quartzo, plagioclásio e k-feldspato. Com a 
datação espera-se definir se o hiperstênio diorito teria 
sido englobado como xenólito pelo magma de 
composição charnockitica ou se este é produto de 
fusão parcial formando um magma de composição mais 
félsica, que deu origem aos charnockitos. Quatro 
“mount” com zircão e monazita foram preparados de 
cada amostra visando a leitura no LA-ICP-MS, sendo 
que para calciossilicática foram separados 95 zircões e 
60 monazitas; para seu seixo 83 zircões e 45 titanitas; 
para o hiperstênio diorito 97 zircões e 57 monazitas e 
para o charnockito 87 zircões. 
Granulitos - Zircão - Caconde 
 
 
E0608 
CARACTERIZAÇÃO DAS INCLUSÕES MINERAIS EM 
GRANADAS E PIROXÊNIOS DAS ROCHAS 
METABÁSICAS DA FAIXA ECLOGÍTICA DE 
FORQUILHA, CEARÁ 
Michele Zorzetti Pitarello (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Ticiano José Saraiva dos Santos (Orientador), 
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
Na Província Borborema, estudos de detalhe 
caracterizam as rochas metabásicas da Faixa 
Eclogítica de Forquilha (FEF) como retroclogitos, 
submetidos a pressões acima de 17kbar. Este trabalho 
visa caracterizar inclusões minerais em granadas e 
piroxênios das rochas metabásicas da FEF, com ênfase 
na procura por minerais de ultra alta pressão (UHP). 
Foram realizadas análises de microscopia petrográfica 
e eletrônica e espectroscopia raman. Encontrou-se com 
maior frequência na granada: plagioclásio, quartzo, 
zircão, anfibólio, ilmenita e rutilo, além de titanita, 
coríndon, apatita, clinopiroxênio, epídoto, calcopirita, 
allanita, barita, k-feldspato, pirita, carbonato, ouro, óxido 
de manganês, óxido de ferro, safflorita e cobaltita. No 
piroxênio, predominam o quartzo e o plagioclásio. 
Inclusões de quartzo com fraturas radiais, típica 
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evidência de desestabilização do mineral UHP coesita, 
ocorrem tanto na granada como no piroxênio. A 
espectroscopia RAMAN confirma a presença de coesita 
na FEF, indicando que esta faixa foi submetida a 
pressões máximas em torno de 3GPa. Este mineral 
somente havia sido descrito anteriormente no Brasil nas 
nappes neoproterozóicas de Minas Gerais.  
Retroeclogitos - Inclusões - UHP 
 
 
E0609 
SAZONALIDADE DA CONCENTRAÇÃO DE METAIS 
EM ÁGUA INTERSTICIAL E SEDIMENTO EM 
AMBIENTE CONTAMINADO NO ESTUÁRIO DE 
SANTOS – CUBATÃO, ESTADO DE SÃO PAULO – 
FASE II 
Fernanda de Oliveira Silva (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Tehra Gomes Mendonça (Co-orientadora) e Prof. Dr. 
Wanilson Luiz Silva (Orientador), Instituto de 
Geociências - IG, UNICAMP 
 
Diversos trabalhos realizados no sistema estuarino de 
Santos-Cubatão (SP) demonstraram valores anômalos 
de elementos-traço na água e no sedimento. Desde a 
década de 1950, a área deste estuário foi impactada 
pela emissão de efluentes industriais, os quais 
promoveram enriquecimento de inúmeros metais. No 
presente projeto, as variações sazonais nas 
concentrações de Cu, Pb, Cd, Zn e Ni foram avaliadas 
na água intersticial (que incluiu análises de cátions e 
ânions) e no sedimento do rio Morrão, um dos setores 
mais contaminados do sistema estuarino em foco. 
Estas variações foram discutidas levando-se em conta 
parâmetros ambientais tais como pH, potencial redox, 
oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, matéria 
orgânica e textura dos sedimentos. Os resultados 
mostraram que a variação dos fatores físico-químicos 
está diretamente relacionada à proximidade da 
vegetação de mangue, aos fatores climáticos locais e 
ao comportamento das marés. Por exemplo, na maré 
de quadratura, as águas encontram-se mais 
oxigenadas em comparação à maré de sizígia, a 
salinidade está relacionada ao aporte de água doce no 
sistema, e o pH foi a variável que mostrou menor 
oscilação espacial e temporal. Tudo isso exerceu forte 
influência sobre a solubilidade dos metais, os quais se 
mostraram altamente contaminados por atividades 
industriais. 
Contaminação - Poluição - Cubatão 
 
 
E0610 
GEOQUÍMICA DE ÁGUAS E MATERIAIS 
PARTICULADOS EM SUSPENSÃO DO SISTEMA 
ESTUARINO DE SANTOS-CUBATÃO: CAPACIDADE 
DE TRANSPORTE DE CONTAMINANTES – FASE II 
Lucas Schettini (Bolsista SAE/UNICAMP), Veridiana 
Polvani Campaner, Tehra Gomes Mendonça e Prof. Dr. 

Wanilson Luiz Silva (Orientador), Instituto de 
Geociências - IG, UNICAMP 
 
Níveis anomalamente elevados de múltiplas 
substâncias químicas têm sido registrados em muitos 
ambientes sedimentares costeiros brasileiros, como é o 
caso do sistema estuarino de Santos-Cubatão (SP). A 
localização privilegiada desta área norteou a 
implantação de um polo industrial nos anos de 1950, 
situação que resultou no lançamento de resíduos 
indesejáveis no ambiente por décadas, interferindo no 
equilíbrio biótico local. Este projeto objetivou avaliar os 
níveis de metais-traço em águas de superfície e 
intersticial e em material particulado em suspensão em 
água, como base de discussão do potencial de 
transporte de contaminantes inorgânicos no sistema 
estuarino em foco em diferentes estações do ano. 
Neste contexto, os parâmetros físico-químicos (pH, 
potencial redox, condutividade elétrica, salinidade e 
oxigênio dissolvido) foram os principais reguladores da 
solubilidade de metais e metaloides, fortemente 
controlados pelo movimento das marés, vegetação de 
mangue e estações climáticas. O transporte de 
metais/metaloides como íons e material particulado em 
suspensão foi marcante na área de estudo e coloca em 
risco o equílíbrio dos ecossistemas locais. (Apoio 
Fapesp-08/11511-8) 
Contaminação - Estuário - Cubatão 
 
 
E0611 
MECANISMOS DE CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO 
DE METAIS-TRAÇO E ÍONS MAIORES NA 
INTERFACE ÁGUA-SEDIMENTO EM AMBIENTE 
ESTUARINO TROPICAL. ESTUDO DE CASO: RIO 
CUBATÃO, CUBATÃO/SP 
Renato Handy Bevilacqua (Bolsista PIBIC/CNPq), Tais 
Celestino dos Santos, Paola Faccini e Prof. Dr. 
Wanilson Luiz Silva (Orientador), Instituto de 
Geociências - IG, UNICAMP 
 
Um importante polo industrial instalado na área 
estuarina do município de Cubatão (SP) nos anos de 
1950 tem provocado inúmeros problemas de 
contaminação química. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar os níveis de metais-traço e íons maiores nas 
águas superficiais e intersticiais do rio Cubatão, um dos 
principais compartimentos contaminados do sistema 
estuarino de Santos-Cubatão. Almejava, sobretudo, 
identificar os parâmetros físico-químicos temporais 
(e.g.,pH, Eh, salinidade, oxigênio dissolvido) 
reguladores da partição de metais na interface 
sedimento-água. As amostras de água intersticial foram 
coletadas com amostradores difusivos tipo “peeper” e a 
águas superficiais foram coletadas com garrafas PET. 
Os resultados mostraram que no rio Cubatão o 
pHfoilevemente alcalino (entre 7,23 e 7,91), o Eh variou 
entre 264 e 339 mV, o oxigênio dissolvido oscilou entre 
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2,89 e 6,3 mg/L, e a condutividade elétrica mostrou 
valores entre 22,86 e 28,01 mS/cm (salinidade 
equivalente a 14,418‰, em 23oC), e exercem forte 
controle na solubilidade de metais. Os metais com as 
maiores concentrações foram (em µg/L) V (0,07−2,36), 
Fe (5,84−7119), Mn (1,46−429), Co (0,01−1,20), 
Ni(<0,07−1,46), Cu (<0,1−2,08), Zn (<0,3−62,38), Mo 
(1,09−4,91), Cd (<0,004−0,09), W (0,01−4,59), Pb 
(<0,02−0,36), e U (0,16−4,81). Dentre os íons, as 
concentrações de NH4

+ (26 a 65 mg/L) e F− (0,39 a 1,68 
mg/L) foram consideradas altas, possivelmente devido 
às atividades relacionadas às indústrias de 
fertilizantesposicionadas à montante da área de estudo. 
Contaminação - Metais - Estuário 
 
 
E0612 
GEOQUÍMICA DE METAIS-TRAÇO EM ÁGUA E 
SEDIMENTO DE AMBIENTES ESTUARINOS 
TROPICAIS E MANGUEZAIS ASSOCIADOS 
Saulo Paternost de Paula Ribeiro (Bolsista PIBIC/CNPq 
e FAPESP), Tehra Gomes Mendonça (Co-orientadora) 
e Prof. Dr. Wanilson Luiz Silva (Orientador), Instituto de 
Geociências - IG, UNICAMP 
 
Os ambientes estuarinos são de grande importância 
ecológica global, uma vez que resultam em elevada 
produtividade biológica e são a base para o 
desenvolvimento de inúmeras espécies de peixes, 
frutos do mar e aves. A forte ocupação humana e as 
atividades industriais no entorno destes ambientes 
podem resultar em grande pressão sobre os 
ecossistemas frágeis que nele se encontram, como é o 
caso dos manguezais. Dentre os cenários estuarinos 
brasileiros impactados por atividades industriais estão o 
sistema estuarnio de Santos-Cubatão (SP) e o estuário 
do rio Subaé (BA), os quais têm sido impactados por 
atividades industriais ligadas especialmente às 
indústrias de fertilizantes-N-P-K/siderurgia-Fe e 
metalurgia-Pb, respectivamente, a partir dos anos de 
1960. Apesar da contaminação destas áreas, poucos 
estudos têm investigado os níveis de metais na água e 
no sedimento dos seus manguezais. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar os níveis de elementos maiores e 
alguns metais-traço em águas superficiais e 
testemunhos de sedimentos coletados no interior da 
vegetação de mangue dos estuários dos rios Morrão 
(SP) e Subaé (BA), para mostrar o histórico da 
sedimentação nos últimos 60 anos, e a solubilidade 
atual de elementos químicos como função dos níveis de 
pH, Eh, salinidade e oxigênio dissolvido das águas 
circundantes. (Apoio Fapesp-08/11511-8) 
Contaminação antrópica - Estuário - Geoquímica ambiental 
 

Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científica 

 
E0613 
INTRODUÇÃO À TEORIA DE REPRESENTAÇÕES 
Luan Pereira Bezerra (Bolsista PICME/CNPq) e Prof. 
Dr. Adriano Adrega de Moura (Orientador), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 
A teoria de representações nasceu em 1896 com o 
trabalho do matemático alemão F. G. Frobenius. No 
último século a teoria de representações contribuiu 
significativamente com diversas áreas, tais como teoria 
dos números, geometria, probabilidade, robótica, redes 
de comunicações, cristalografia e mecânica quântica. O 
objetivo deste trabalho foi obter uma visão geral sobre 
esta área de pesquisa, introduzir conceitos de álgebra 
abstrata e adquirir uma maior maturidade matemática, 
em particular no estudo de álgebra. Para tal, 
começamos com o estudo da teoria básica de grupos, 
anéis, módulos, corpos e algumas definições de 
categorias. Após a aquisição dos conceitos necessários 
iniciamos o estudo em teoria de representações de 
álgebras de Lie, quivers e grupos, com ênfase em 
grupos finitos. Neste último tópico foram vistos os 
teoremas de Maschke e de Schur,  caracteres, a 
demonstração do teorema de Burniside, que diz que 

todo grupo de ordem pa qb
,com p ,q , primos e a ,b ∈ 

ℕ, é solúvel; e o determinante de Frobenius que foi o 
ponto de partida para o desenvolvimento da teoria de 
representações de grupos finitos. 
Teoria de representações - Grupos finitos - Caracteres 
 
 
E0614 
BILHARES: ASPECTOS DINÂMICOS E 
GEOMÉTRICOS 
Carolina Arruda Moreira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Alberto Vazquez Saa (Orientador), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 
Bilhares são sistemas dinâmicos paradigmáticos, sendo 
objetos de estudos desde a antiguidade. Do ponto de 
vista dinâmico, um bilhar é um sistema restrito a um 
domínio bidimensional, cuja dinâmica corresponde a 
trajetórias de velocidade constante que sofrem 
reflexões totalmente elásticas nas paredes e que 
obedecem à lei de Snell. Além disso, sua dinâmica é 
definida pela forma de sua fronteira e isso demonstra 
toda a variedade dos possíveis comportamentos dos 
sistemas Hamiltonianos, desde aqueles que são 
integráveis até aqueles completamente caóticos. 
Primeiramente, revisamos o estudo do formalismo 
Hamiltoniano e começamos analisando os bilhares 
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elípticos, por serem mais simples. Com o auxílio do 
software Matlab, foi possível realizar simulações das 
sucessivas trajetórias e observar a formação das 
diferentes cáusticas. Posteriormente, discutimos a 
integrabilidade e periodicidade dos bilhares, a fim de 
concluirmos a discussão do projeto tratando dos 
bilhares de Bunimovich (cogumelo), objetos 
geométricos formados pela junção de uma semi-elipse 
com um retângulo e cujos espaços de fase são 
divididos em duas regiões: uma completamente regular 
e outra totalmente caótica. 
Sistemas dinâmicos - Mecânica hamiltoniana - Caos 
 
 
E0615 
ALGUMAS CURVAS E SUPERFÍCIES NOTÁVEIS EM 
ARQUITETURA 
Vladmir Sicca Gonçalves (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Alberto Vazquez Saa (Orientador), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 
Os elementos arquitetônicos curvos ocorrem e 
costumam ser definidos por curvas e superfícies de 
expressão matemática conhecida, às quais são 
associadas propriedades físicas e geométricas 
potencialmente responsáveis por uma escolha racional 
da forma. Este trabalho buscou identificar e catalogar 
as ocorrências dessas curvas e superfícies notáveis em 
projetos da construção civil em geral, por meio da 
consulta de textos sobre arquitetura, e elaborar fichas 
das curvas e superfícies identificadas contendo 
informações geométricas e físicas pertinentes à sua 
identificação e justificativa no uso na arquitetura, como 
em catálogos semelhantes existentes online. Durante a 
pesquisa, houve contato superficial com outros temas 
da geometria com aplicações à arquitetura, como 
transformações, classes de curvas e superfícies e 
métodos de construção aproximados. Com o material 
coletado, está em processo a elaboração de um site 
para permitir a consulta das fichas catalográficas 
confeccionadas. A pesquisa permitiu identificar a 
presença de catenárias, hélices, sinusoidais, espirais, 
ovais, hipérboles, parábolas, elipses, conoides, 
cicloides, clotoides, parabolóides hiperbólicos e de 
revolução, hiperbolóides de uma folha, elipsóides, 
cones e toros em construções e associar a cada tipo de 
curva alguma aplicabilidade funcional. 
Curvas - Arquitetura - Geometria 
 
 
E0616 
O USO DE ONDALETAS PARA A ESTIMAÇÃO 
FUNCIONAL, NORMALIZAÇÃO E DETECÇÃO DE 
ALTERAÇÕES EM NÚMERO DE CÓPIAS EM 
PROBLEMAS GENÔMICOS 
Tatyana Sergeevna Zabanova (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Aluísio de Souza Pinheiro (Orientador), 

Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científica - IMECC, UNICAMP 
 
O problema de estimação funcional vem sendo 
estudado de formas variadas na literatura. Uma 
possibilidade bastante promissora se dá pela utilização 
de bases ortonormais de wavelets (ondaletas). Essa 
solução é interessante por sua frugalidade, otimalidade 
assintótica e velocidade computacional. Em casos para 
os quais se evidencia uma separação de indivíduos em 
grupos por presença de doenças(s), é importante 
detectar qual(is) gene(s) tem número de cópias 
aberrantes em um dos grupos. No período de vigência 
da bolsa, foi avaliado o desempenho de metodologias 
para detecção e segmentação de número de cópias em 
dados genômicos do ponto de vista teórico e 
computacional, cumprindo-se assim o objetivo do 
projeto.  
Ondaletas - Estimação funcional - CNPS 
 
 
E0617 
UTILIZAÇÃO DE ALGORITMOS GENÉTICOS NO 
MERCADO DE AÇÕES 
Kaian Werkhaizer Ferraz (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Antonio Carlos Moretti (Orientador), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 
No Brasil sempre pôde-se observar uma predileção por 
investimentos de renda fixa, como a poupança. Nos 
últimos anos, a estabilização da economia e o interesse 
crescente de investidores estrangeiros no mercado 
brasileiro tem dado robustez a ativos da renda variável. 
Aliada a esse bom momento, a possibilidade de alta 
rentabilidade existente no mercado acionário cria um 
forte interesse em pesquisas nessa área. Nesse 
contexto se inserem técnicas de inteligência artificial 
como os algoritmos genéticos, propostos inicialmente 
por John Holland em 1975. Esses métodos buscam 
reproduzir computacionalmente alguns fenômenos 
responsáveis pela evolução, tais como o crossing-over, 
a mutação e a seleção natural, para otimização em 
problemas da matemática aplicada. Esse projeto 
pretende apresentar o funcionamento dos algoritmos 
genéticos e como utilizá-los para desenvolver 
estratégias eficientes para investimentos financeiros, 
com ênfase ao mercado de ações. Para tanto, num 
primeiro momento, será realizada uma pesquisa 
bibliográfica para reunião de informações e dados 
relevantes. Posteriormente, será desenvolvido um 
algoritmo nesses moldes que testará a eficácia e a 
aplicabilidade dos algoritmos genéticos no ambiente 
financeiro. 
Heurísticas - Algoritmos genéticos - Modelagem financeira 
 
 
E0618 
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HEURÍSTICAS PARA OBTER SOLUÇÕES INTEIRAS 
PARA O PROBLEMA DE CORTE UNIDIMENSIONAL 
Leticia Dias (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Antonio 
Carlos Moretti (Orientador), Instituto de Matemática, 
Estatística e Computação Científica - IMECC, 
UNICAMP 
 
Neste projeto, focamos o problema de corte 
unidimensional aplicável às indústrias de papel, 
papelão e placas de aço. Este problema consiste em 
cortar unidades maiores de comprimento definido em 
unidades menores dependendo da largura 
especificada. O objetivo é encontrar a melhor opção 
dentre todas as combinações possíveis de corte de 
modo a suprir a demanda e minimizar o desperdício. 
Para tanto foram estudados os modelos de 
Programação Linear Inteira de alta precisão, como o 
Problema da Mochila, e o método de Gilmore e Gomory 
que apresenta uma solução rápida de menor precisão. 
Esta solução rápida é na maioria das vezes contínua e 
exige a aplicação de heurísticas para a obtenção de 
soluções inteiras. Os resultados alcançados através da 
implementação de algoritmos referentes à modelagem 
do problema são a verificação de sua eficiência ao se 
obter resultados próximos do ótimo em um tempo 
viável. Isto é crucial já que a demanda e as dimensões 
de corte são variáveis e a indústria precisa desta maior 
rapidez para se adaptar a tempo a estas variações. 
Programação linear inteira - Heurística - Corte e empacotamento 
 
 
E0619 
CONTROLANDO AS TROCAS DE PADRÕES DE 
CORTE NUM PROBLEMA UNIDIMENSIONAL 
Mateus Pereira Martin (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Antonio Carlos Moretti (Orientador), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 
Neste projeto apresentamos um estudo introdutório 
sobre problemas de Corte e Empacotamento. Tal 
trabalho é justificado pela importância do problema 
estudado em indústrias, principalmente, de placas 
metálicas e de papel. A ênfase é dada num modelo 
matemático para minimizar, concomitantemente, o 
desperdício e o número de setup de máquina num 
problema de corte unidimensional. A partir de modelos 
clássicos de Programação Linear Inteira como, por 
exemplo, o problema da Mochila, bem como uma 
heurística proposta por HAESSLER(1975), além do 
estudo teórico dos métodos, implementamos algoritmos 
referentes a modelagem do problema. E assim, o 
objetivo é verificar a eficiência do algoritmo heurístico 
estudado, isto é, que apresenta soluções satisfatórias, 
não necessariamente ótimas, mas com tempos 
razoáveis de cálculo. 
Programação linear inteira - Heurísticas - Corte e empacotamento 
 

 
E0620 
IMPLEMENTANDO O PROBLEMA DE CORTE DE 
MATERIAIS NA INDÚSTRIA 
Matheus Pereira Garuti Mauricio (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Dr. Antonio Carlos Moretti (Orientador), Instituto 
de Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 
O problema do corte de materiais é um dos mais 
importantes em diversos ramos da indústria, como as 
fábricas responsáveis pelo corte de metais, papel, 
madeira, entre outros, com essa motivação o trabalho 
de implementação do corte de materiais no software de 
otimização AIMMS está sendo realizado com base num 
modelo bidimensional do problema de corte 
guilhotinado. Durante os primeiros meses do período de 
vigência da bolsa foi feito um extenso estudo em cima 
do modelo a ser implementado, levando em 
consideração as possíveis dificuldades  que seriam 
encontradas na transcrição de todo o problema para o 
AIMMS. Todos os parâmetros, índices e restrições 
foram então implementados no software, juntamente 
com a elaboração de uma rotina em linguagem C de 
um algoritmo capaz de gerar padrões de corte factíveis 
para o posterior uso na resolução dos problemas. 
Conforme o planejamento inicial, a fase de testes está 
em andamento, onde resolveremos alguns exemplos 
que se assemelham à rotina de produção de uma 
indústria de corte de materiais, após esses testes 
iniciais, serão realizadas algumas alterações no modelo 
para que possamos fazer uma análise mais detalhada 
das soluções encontradas. 
Programação linear inteira - Heurísticas - Corte e empacotamento 
 
 
E0621 
ESTUDO E APLICAÇÃO DO COVERING TOUR 
PROBLEM 
Rodolfo Cunha Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Antonio Carlos Moretti (Orientador), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 
O Problema de Cobertura ou (Covering Tour Problem) 
é definido em um grafo G = (V U W, E) onde W  é um 
conjunto de vértices que precisam ser cobertos. O CTP 
consiste em determinar o menor ciclo Hamiltoniano, 
subconjunto de V, tal que cada vértice de W esteja a 
uma distância pré-definida do ciclo. Este problema 
possui grandes aplicações no sistema de transporte, 
tanto privado quando público, bem como no traçado de 
rotas de vigilância. Afim de resolver tal problema, o 
software-ferramenta AIMMS está sendo utilizado, uma 
vez que tal problema pode ser formulado como um 
problema linear de otimização. O objetivo deste estudo 
é analizar a capacidade do AIMMS em resolver o 
problema, bem como buscar uma implementação 
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simples e eficiente de uma heurística de corte para  
reduzir o número de restrições utilizadas na formulação 
do problema. Após um extensivo estudo do software e 
do problema proposto, o modelo exato foi devidamente 
implementado, após esta etapa a elaboração de uma 
heurística de corte capaz de gerar restrições foi 
elaborada na linguagem C e nesta etapa final, o 
software e a heurística estão sendo testados. 
Otimização combinatória - Programação linear inteira - Heurísticas 
 
 
E0622 
APLICAÇÕES DA ÁLGEBRA LINEAR 
Charles Aparecido de Almeida (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Ary Orozimbo Chiacchio (Orientador), Instituto 
de Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 
Álgebra linear é uma poderosa ferramenta aplicada, 
nos mais variados campos da matemática e das 
ciências exatas. O intuito deste projeto foi analisar 
algumas aplicações da álgebra linear, em diversas 
áreas. Estudamos cadeias de Markov, com destaque 
para os conceitos de matrizes estacionárias e suas 
aplicações em modelos econômicos de Leontief, e em 
genética. Estudamos as propriedades de operadores e 
transformações lineares e suas aplicações à 
criptografia e a fractais, e por fim, analisamos 
aplicações a tomografia computadorizada, e a modelos 
de mínimos quadrados para a audição humana. Os 
assuntos foram expostos ao orientador em forma de 
seminários semanais, baseando-se na bibliografia 
adotada, e quando necessário em pesquisa 
complementar. 
Produto interno - Auto-valores - Criptografia 
 
 
E0623 
TÓPICOS EM TEORIA DOS NÚMEROS 
João Fernando Doriguello Diniz (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Dr. Ary Orozimbo Chiacchio (Orientador), 
Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científica - IMECC, UNICAMP 
 
A área geral de estudo do projeto foi a Teoria Aritmética 
dos Números, parte da matemática que estuda os 
números inteiros e suas propriedades. Em especial 
estudamos as funções aritméticas, números notáveis e 
congruências. Diversas funções aritméticas de grande 
importância para a Teoria dos Números foram 
exploradas, entre elas as funções de Euler, Möbius e 
Maior Inteiro. De maneira a relacioná-las entre si 
estudamos o produto de Dirichlet, uma espécie de 
composição de funções aritméticas. Partindo para outro 
tema de estudo, examinamos os números notáveis, ou 
seja, números que apresentam características notáveis, 
entre eles os números perfeitos, amigos, abundantes, 
deficientes e os números de Fibonacci. Por fim, as 

congruências desempenham um papel fundamental na 
Teoria dos Números, por isso fez-se um estudo de suas 
propriedades gerais e teoremas como os de Wilson, 
Fermat e Euler. A aquisição desse conhecimento 
permitiu a análise dos símbolos de Legendre e Jacobi. 
A metodologia do projeto foi baseada em 
apresentações de seminários semanais, preparações 
de notas e textos didáticos e resolução de listas de 
exercícios. 
Funções aritméticas - Congruências - Números notáveis 
 
 
E0624 
TEOREMA DE BAIRE E APLICAÇÕES 
Otávio Marçal Leandro Gomide (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Dr. Ary Orozimbo Chiacchio (Orientador), 
Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científica - IMECC, UNICAMP 
 
O Teorema de Baire é um resultado da Topologia Geral 
que se tornou uma ferramenta em diversas áreas da 
Matemática, devido ao seu grande número de 
consequências. Em especial, na Análise Funcional, 
importantes resultados na teoria dos espaços de 
Banach são obtidos deste teorema, como o princípio da 
limitação uniforme, o teorema da aplicação aberta e o 
teorema do gráfico fechado. Nesse projeto estudamos, 
através de seminários, a teoria básica dos espaços 
métricos e uma introdução à Topologia Geral e assim 
demonstramos o teorema de Baire e entendemos 
algumas de suas aplicações na Análise e na Análise 
Funcional. Segue uma delas: “Seja C[a,b] o espaço 
métrico completo das funções reais contínuas definidas 
em um intervalo fechado [a,b], com a métrica do 
máximo. O conjunto das funções f : [a,b]  R contínuas 
que não possuem derivada em ponto algum de [a,b] é 
um conjunto denso em C[a,b]”. Em outras palavras, a 
maioria das funções reais contínuas em [a,b] não 
possui derivada em ponto algum. 
Espaços métricos - Continuidade - Sequência de Cauchy 
 
 
E0625 
TÓPICOS DE ANÁLISE 
William Iunes Depetri (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Ary Orozimbo Chiacchio (Orientador), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 
A Análise é uma das grandes áreas da Matemática. 
Nesse projeto, desenvolvemos, através de seminários e 
resolução de exercícios, um programa de tópicos que 
proporciona ferramentas necessárias para provar 
alguns resultados importantes em Teoria da 
Aproximação e suas aplicações. Como exemplo, 
citamos o teorema de aproximação de Weierstrass: 
Toda função contínua em um intervalo fechado e 
limitado, pode ser uniformemente aproximada por 
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algum polinômio. Sua demonstração é feita utilizando 
os polinômios de Bernstein, que fazem aproximações 
de funções contínuas no intervalo fechado [0,1] e, então 
aplicando a mudança de coordenadas conveniente para 
que o intervalo seja uniformemente convertido para o 
fechado [a,b], com a,b arbitrários. 
Espaços métricos - Produto interno - Aproximação 
 
 
E0626 
UM ESTUDO SOBRE ASPECTOS 
PROBABILÍSTICOS E INFERENCIAIS 
FREQUENTISTAS DA DISTRIBUIÇÃO T DE 
STUDENT GENERALIZADA DE 3 PARÂMETROS  
Fernanda Ribeiro (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. Caio 
Lucidius Naberezny Azevedo (Orientador), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 
Uma alternativa à distribuição normal (DN), que 
preserva a simetria e consegue acomodar melhor os 
valores discrepantes é a distribuição t de Student (DTS) 
(de um parâmetro). Esta distribuição apresenta caudas 
mais pesadas, contudo a velocidade de decaimento da 
densidade t sempre é maior do que a da densidade da 
DN. A distribuição t de Student generalizada (DTSG), 
como o nome sugere, é uma generalização da DTS na 
medida em que considera um parâmetro de escala que 
oferece propriedades adicionais. Além de acomodar 
valores discrepantes, por exemplo, a velocidade de 
decaimento para as caudas, em relação a densidade, é 
controlada de modo mais flexível por esse segundo 
parâmetro. Tal velocidade pode ser maior ou menor do 
que a da DTS. O objetivo do presente projeto é 
apresentar os aspectos probabilísticos, analítica e 
graficamente, e inferenciais frequentistas da DTSG de 3 
parâmetros (DTSG3P), que corresponde à DTSG 
adicionando-se um parâmetro de localização, 
correspondente à média. Estudamos as distribuições 
em relação ao comportamento das funções de 
densidade e distribuição acumulada e, pretendemos 
estudar na parte inferencial, estimação pelo método dos 
momentos e método de máxima verossimilhança. 
t de Student generalizada - Aspectos probabilísticos - Inferência 

frequentista 
 
 
E0627 
UM ESTUDO SOBRE ASPECTOS INFERENCIAIS 
BAYESIANOS DA DISTRIBUIÇÃO LOGNORMAL 
SOB UMA NOVA PARAMETRIZAÇÃO 
Lígia Silveira Schweller (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Caio Lucidius Naberezny Azevedo (Orientador), 
Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científica - IMECC, UNICAMP 
 
Em síntese, a distribuição lognormal (DLN) pode ser 
definida como a distribuição de uma variável aleatória 

cujo logaritmo natural é normalmente distribuído. Por 
assumir valores positivos e ter comportamento 
assimétrico, a DLN é muito utilizada para modelar 
dados positivos (renda, peso, pressão arterial etc) que 
apresentam assimetria. Dentre as áreas de aplicação, 
destacam-se análise de sobrevivência e econometria. 
Tal distribuição é, em geral, apresentada na sua 
Parametrização Tradicional (PT), em função de 
parâmetros que não possuem interpretação intuitiva.  
No presente trabalho, considerou-se uma nova 
parametrização, na qual os parâmetros possuem 
interpretações simples em termos do valor esperado e 
da variância da referida distribuição. Nomeou-se esta 
última de Parametrização Direta (PD). Foram 
explorados aspectos da inferência Bayesiana, como 
estimação paramétrica, pontual e intervalar. Estudou-se 
o impacto de diferentes prioris na estimação: as prioris 
informativas, que levam a distribuições conjugadas, e 
as prioris não informativas de Jeffreys (sob 
independência e dependência). Como estimativas 
pontuais, foram consideradas as tradicionais: 
esperança, mediana e moda a posteriori. Também 
foram calculados os intervalos de credibilidade 
simétricos bem como os de máxima densidade a 
posteriori (HPD). Tais estudos foram feitos em relação 
às duas parametrizações e comparados com os 
resultados frequentistas. Foi realizado ainda um estudo 
de simulação. Para ilustrar a aplicação da metodologia 
desenvolvida, foi utilizado um conjunto de dados reais. 
Distribuição lognormal - Inferência bayesiana - Prioris 
 
 
E0628 
GEOMETRIA: EXPERIMENTOS E O PROGRAMA 
GEOGEBRA COMO APOIO AO ENSINO E 
APRENDIZAGEM 
Antonio Marcos Gabetta Junior (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Claudina Izepe 
Rodrigues (Orientadora), Instituto de Matemática, 
Estatística e Computação Científica - IMECC, 
UNICAMP 
 
O projeto desenvolvido foi constituído de duas partes: 
uma envolvendo a elaboração de experimentos que 
abordam conteúdos de geometria – apropriados para 
ensino médio – com o objetivo de auxiliar o professor 
no processo do ensino e de aprendizagem do aluno, e 
outra, envolvendo o desenvolvimento de atividades 
para serem realizadas por estudantes – ao nível de 
ensino médio e cursos de graduação – valendo-se do 
programa computacional GeoGebra. Devido à 
importância e a grande aplicabilidade em situações 
cotidianas, decidimos trabalhar com semelhança e 
volume de prismas e de pirâmides nos experimentos 
criados na primeira parte do trabalho. Para cada 
experimento elaborado, foi redigido um guia constituído 
dos procedimentos para a sua realização, e outro 
material direcionado para o professor contendo 
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orientações, apresentações de conteúdos, 
nomenclaturas, teoremas, demonstrações matemáticas 
e resultados esperados para o conteúdo nele abordado. 
Por fim, para desenvolver as atividades computacionais 
na segunda parte do projeto, fizemos um estudo 
cuidadoso dos conceitos e conteúdos matemáticos 
relacionados à razão áurea, função afim e quadrática, 
pois uma base sólida e bom conhecimento referente 
aos conteúdos matemáticos é condição essencial para 
que o professor tenha condições de preparar uma boa 
aula. 
Geometria - Experimentos - GeoGebra/atividades 
 
 
E0629 
ESTUDO DE MODELOS MATEMÁTICOS E 
ASPECTOS ESTATÍSTICOS EM BASES DE DADOS 
RELACIONAIS E MULTIDIMENSIONAIS 
Eduardo Lopes Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Emanuel Pimentel Barbosa (Orientador), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 
Uma das necessidades / tendências ou desafios atuais 
na área de Estatística é de se buscar meios que 
permitam lidar com grandes ou muito grandes 
conjuntos de dados armazenados em bases de dados, 
tanto na sua simples manipulação (via sistemas 
gerenciadores de bases de dados), quanto na sua 
visualização e interpretação desses dados via 
softwares estatísticos. O presente projeto visa tornar 
mais transparente ao público estatístico este processo, 
ao estudar as bases teóricas e matemáticas das bases 
de dados relacionais e multidimensionais. Além do 
estudo teórico /interpretativo dos modelos matemáticos 
dessas bases de dados, foram também considerados 
aspectos empíricos referentes à interface dessas bases 
com softwares estatísticos. Nesse estudo empírico 
foram utilizadas bases de dados no formato MySQL, 
open source e de uso disseminado no meio acadêmico, 
enquanto que os softwares estatísticos considerados 
foram o Minitab e o R. Os resultados obtidos, tanto 
teóricos quanto práticos, estão sendo interpretados e 
organizados e serão apresentados de modo didático 
(pequena monografia) para divulgação e uso futuro. 
Modelos matemáticos - Bases de dados - Data mining 
 
 
E0630 
MONITORAMENTO E CONTROLE DE ATRIBUTOS 
DE PEQUENA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA 
USANDO AS ESTATÍSTICAS P E G : UMA ANÁLISE 
DE PERFORMANCE 
Rafael Bruno Meirelles (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Emanuel Pimentel Barbosa (Orientador), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 

Neste projeto, sobre controle estatístico de qualidade, 
apresentamos inicialmente alguns métodos alternativos 
aqui estudados para o monitoramento de processos 
chamados “High Quality Process”, onde a proporção de 
unidades não conformes é próxima de zero. Neste 
caso, o gráfico de controle tradicional (“p-chart”), que é 
um gráfico para monitoramento da proporção p de 
unidades não-conformes no processo (onde a 
distribuição amostral binomial é aproximada por uma 
distribuição normal), não traz resultados satisfatórios 
devido a assimetria da binomial para valores pequenos 
de p. Por isso utilizamos gráficos de controle 
alternativos como o “p-chart” corrigido por Cornish-
Fisher, o “g-chart” ( também conhecido como CCC – 
“Cumulative Count of Conforming”), o CCS 
(“Cumulative Conforming Samples”) e um gráfico 
baseado na distribuição Binomial Inflacionada de Zeros 
(“Zero-Inflated Binomial”). Foram desenvolvidos 
programas, na linguagem R, para o uso de cada um 
dos métodos. Esses programas foram testados e 
utilizados em um conjunto de dados reais de um 
processo deste tipo (“High Quality Process”) além de 
outros 4 conjuntos de dados simulados com diferentes 
proporções de não-conformidades. Em seguida os 
resultado foram analisados sendo que a comparação 
das performances dos diferentes métodos é a parte 
principal do projeto. 
Monitoramento - Qualidade - Controle 
 
 
E0631 
INTRODUÇÃO A GEOMETRIA DIFERENCIAL: UM 
ESTUDO APLICADO A RELATIVIDADE GERAL 
Patrícia Marçal (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. Henrique 
Nogueira de Sá Earp (Orientador), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 
O desenvolvimento de Geometria Diferencial permitiu 
avanços notáveis em física, como a teoria da 
Relatividade de Einstein. Este projeto consiste no 
estudo dos ramos de Geometria Riemanniana e 
Pseudo-riemanniana, assim como alguns conceitos de 
Relatividade Geral. As variedades riemannianas são 
diferenciáveis e dotadas de uma métrica riemanniana, 
um conceito de distância dado por uma forma bilinear, 
simétrica e positiva-definida, que determina a conexão 
de Levi-Civita, com a qual a derivada direcional em ℝn é 
estendida à derivada covariante sobre a variedade. As 
pseudo-riemannianas estendem a definição acima ao 
permitirem que o tensor métrico não seja positivo-
definido. Os conceitos ainda são válidos, inclusive o 
tensor de curvatura riemanniano, invariante local que 
mede o desvio da variedade em relação a seu espaço 
tangente em cada direção. Em Relatividade Geral, o 
espaço-tempo é considerado uma variedade de Lorentz 
(pseudo-riemanniana), de modo que a luz descreve 
geodésicas. A equação de campo de Einstein afirma 
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que a presença de massa-energia é proporcional à 
curvatura. Uma importante solução é a métrica de 
Schwarchild, que descreve, por exemplo, 
singularidades cujas geodésicas no entorno são 
concêntricas, isto é, a luz não escapa, e por isso são 
ditos buracos negros. 
Geometria diferencial - Relatividade geral - Buraco negro 
 
 
E0632 
DINÂMICA POPULACIONAL EM UM CASO DE 
CONVÍVIO INTERESPECÍFICO: GADO, MOSCA-
DOS-CHIFRES E BESOURO COPRÓFAGO - 
MODELAGEM E SIMULAÇÃO 
Tiago Yuzo Miyaoka e Prof. Dr. João Frederico da 
Costa Azevedo Meyer (Orientador), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 
Uma presença muito nociva à criação de gado de corte 
é a da mosca-do-chifre (haematobia irritans) e seu 
controle com o uso de produtos agroquímicos nem 
sempre é recomendável. Uma possibilidade para o 
controle biológico é com a presença de besouros 
coprófagos (um deles, o Digitonthophagus gazella). 
Neste trabalho, as dinâmicas populacionais com 
relações interespecíficas do gado bovino, da mosca e 
do besouro são descritas usando um sistema não-linear 
de equações de evolução a derivadas parciais com um 
aspecto inovador: o da capacidade de suporte para a 
população de moscas dependente de modo direto da 
população relativa ao gado. O sistema inclui dinâmicas 
populacionais malthusianas para o gado (devido à 
situação artificial de confinamento) e verhulstianas para 
moscas e besouros (com a observação do caráter 
inovador acima indicado) mais termos de tipo Lotka-
Volterra nos demais aspectos de ação interespecíca. O 
modelo é discretizado e aproximado usando diferenças 
finitas de segunda ordem no espaço e Crank-Nicolson 
no tempo. São apresentados de simulação com 
gráficos evolutivos do comportamento espaço-temporal 
das espécies. 
Dinâmica populacional - Controle biológico - Equações diferenciais 

parciais 
 
 
E0633 
ANALISE DE VELOCIDADES PELO METODO CMP 
Cristina Teruko Ota (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Lucio Tunes dos Santos (Orientador), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 
O estudo da análise de dados sísmicos busca 
identificar a geometria das estruturas geológicas da 
subsuperfície. A partir desses dados pode-se 
determinar as velocidades sísmicas das rochas que 
compõem as várias camadas e a possível indicação da 

presença de hidrocarbonetos. Este trabalho teve como 
objetivo estudar a análise de velocidades da 
subsuperfície pelo método Ponto Médio Comum (CMP, 
do inglês “Common MidPoint”), no qual são utilizados 
apenas os traços associados a  fontes e receptores 
com um mesmo ponto médio comum  o mesmo ponto 
médio comum. Foi estudado o tempo de trânsito de 
uma onda que se propaga desde a fonte até um 
receptor refletindo em um  refletor para diferentes 
configurações de aquisição. Através de uma função de 
coerência (semblance) é possível identificarmos seções 
sísmicas das curvas dos tempos de trânsito. De posse 
dessas curvas um processo de inversão é realizado e 
as velocidades então são estimadas. De maneira a 
ilustrar tal procedimento, apresentamos alguns 
experimentos baseados em modelos sintéticos. 
CMP - Velocidades - Coerência 
 
 
E0634 
CURVAS E INTEGRAIS ELIPTICAS: O ULTIMO 
TEOREMA DE FERMAT 
Marcelo Antunes Soares Fantini (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Dr. Lucio Tunes dos Santos (Orientador), 
Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científica - IMECC, UNICAMP 
 
Este projeto pretende estudar inicialmente as 
chamadas curvas elípticas, que são gráficos de 
equações da forma y² = p(x), onde p é um polinômio 
real de grau três com três raízes distintas, passando 
depois à um estudo sobre as chamadas integrais 
elípticas, relacionando estas com a demonstração do 
Último Teorema de Fermat, provado por Andrew Wiles. 
Os objetivos são estudar curvas e integrais elípticas 
fazendo a conexão entre os nomes e estudando 
algumas de suas propriedades, inclusive aproximação 
numérica das integrais pelo algoritmo de Gauss-
Salamin e analisar historicamente as etapas da 
demonstração do Último Teorema de Fermat e 
entender como estas ferramentas tornaram-se 
fundamentais para sua conclusão em 1994 com 
Andrew Wiles. Até o momento foram detalhadas as 
estruturas elípticas mencionadas, acompanhando seu 
desenvolvimento até tornarem-se armas importantes no 
cenário matemático atual. Agora, passamos à história 
do Último Teorema de Fermat, culminando na 
demonstração usando as curvas e integrais elípticas. 
Fermat - Curvas elípticas - Integrais elípticas 
 
 
E0635 
DADOS DE ALTA FREQUÊNCIA EM FINANÇAS: 
CARACTERÍSTICAS E MODELAGEM DA 
VOLATILIDADE 
Liamarcia Vicente Bifano (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Luiz Koodi Hotta (Orientador), Instituto de 



Projetos da Área de Ciências Exatas 

 222 

Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 
O objetivo do projeto é modelar a volatilidade dos 
preços das ações do Itaú ao longo de um dia. Esses 
dados financeiros são dados de alta freqüência, pois 
são obtidos em intervalos pequenos e irregularmente 
espaçados no tempo. Métodos convencionais de 
modelagem de volatilidade nem sempre são adequados 
para esse tipo de série financeira. 
Volatilidade realizada - Dados de alta frequência - Modelo HAR-RV 
 
 
E0636 
ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE MÉTODOS PARA 
CÁLCULO DE AUTOVALORES E APLICAÇÕES 
Paola Cunha Ferraz (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. 
Dra. Marcia Aparecida Gomes Ruggiero (Orientadora), 
Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científica - IMECC, UNICAMP 
 
O problema de cálculo de autovalores e autovetores 
surge com frequência em várias aplicações em 
Ciências e Engenharia. Muitos problemas dessas áreas 
requerem o conhecimento ou algum tipo de informação 
sobre autovalores e autovetores e por esta razão o 
estudo e a implementação de métodos robustos e 
eficientes para o cálculo de autovalores é um 
importante tema dentro da matemática aplicada. 
Realizamos um estudo mais abrangente dos principais 
métodos de cálculo de autovalores como o Método das 
Potências, e suas variantes Iteração Inversa e de 
Rayleigh, a Iteração QR, a Iteração de Arnoldi e o 
Método de Lanczos, analisando suas vantagens e 
limitações e aplicando esses conhecimentos na 
resolução de 3 problemas que necessitam do 
conhecimento dos autovalores e autovetores -o 
problema de flambagem, vibração livre e o cálculo de 
componentes principais.   
Autovalores e autovetores - Métodos numéricos - Modelos 

matemáticos 
 
 
E0637 
TEORIA DE REPRESENTAÇÕES DE QUIVERS 
Bianca Fujita Castilho (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Marcos Benevenuto Jardim (Orientador), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 
O trabalho consiste em estudar quivers, que nada mais 
são do que grafos orientados, e suas representações. 
Iniciamos com as definições importantes e o 
entendimento das mesmas, introduzindo o conceito de 
quivers, categorias, representações de quivers, sistema 
de raízes, quivers do tipo finito, manso e selvagem. 
Demos mais ênfase a um subconjunto dos do último 
tipo, os chamados hiperbólicos, por serem mais fáceis 

de serem estudados. Em particular, fomos capazes de 
classificar os do tipo hiperbólico. Durante o período de 
estudos, fomos capazes de entender certos conceitos 
envolvidos na teoria de representações de álgebras 
associativas. Concluímos que conhecendo o tipo do 
quiver, suas raízes, geralmente conseguimos muitas 
informações sobre as suas representações e sobre os 
módulos da álgebra de caminhos associada. 
Teoria de representações - Álgebra - Quivers 
 
 
E0638 
TOPICOS EM GEOMETRIA ESPACIAL 
Ferdinando Caíque Genghini Dantas Lobo (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Marcos Benevenuto Jardim 
(Orientador), Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científica - IMECC, UNICAMP 
 
Durante os primeiros seis meses de atividades, foi 
realizado um estudo do livro Introdução à Geometria 
Espacial, visando uma complementação do curso de 
Geometria Plana e de Geometria Analítica cursados 
durante a graduação. Foram estudadas propriedades 
iniciais, paralelismo de retas, paralelismo de reta e 
plano, paralelismo de planos, planos paralelos e 
proporcionalidade, perpendicularismo de reta e plano, 
planos perpendiculares e esfera, sendo considerados 
conhecidos os axiomas da geometria plana. 
Consideramos que o objetivo foi plenamente alcançado 
nesse primeiro semestre de bolsa, uma vez que o 
presente projeto visava complementar o material visto 
em sala de aula nas várias disciplinas do curso de 
Licenciatura de Matemática que lidam com Geometria, 
construindo relações entre conteúdos dispersos. Nos 
meses seguintes, houve uma introdução ao estudo de 
Topologia, com o enfoque em Variedades Topológicas, 
porém este não foi concluído devido à necessidade do 
término da bolsa antes do prazo em Abril por motivo de 
trabalho. 
Geometria - Espacial - Diferencial 
 
 
E0639 
REPRESENTAÇÕES DO GRUPO SIMÉTRICO E 
APLICAÇÕES 
João Fernando Schwarz (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Plamen Emilov Kochloukov (Orientador), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 
O projeto consistiu no estudo da teoria das 
representações lineares do grupo simétrico e geral 
linear (GL(n)), e aplicações dessa teoria no estudo de 
identidades polinomiais. Com esse projeto damos 
continuidade aos estudos feitos no ano passado, 
também sob vigência de bolsa Pibic. Começamos com 
o Teorema de Shirshov e suas aplicações para o 
Problema de Kurosh. Depois partimos para as 
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representações do grupo simétrico: estudamos as 
representações em módulos de permutação, as 
representações irredutíveis, e alguns aspectos 
quantitativos básicos: dentre eles, a surpreendente 
fórmula do gancho. Depois, estudamos as 
representações do grupo geral linear. As semelhanças 
com o caso do grupo simétrico são evidentes: 
posteriormente, vimos resultados que mostram que, 
além da mera semelhança, podemos literalmente 
traduzir resultados obtidos no ambiente do grupo 
simétrico para resultados no ambiente de GL(n). Por 
fim, vimos aplicações da teoria das representações 
para as PI-Álgebras, como o Teorema de Regev sobre 
o produto tensorial de duas PI-álgebras, e o de Amitsur 
sobre toda PI-álgebra satisfazer uma potência de uma 
identidade standard. Vimos também o Teorema de 
Nagata-Higman. 
Representações de grupos - Grupo simétrico - Teoria de Young 
 
 
E0640 
TOPOLOGIA E SUPERFÍCIES 
Clarissa Bergo Andrade (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. 
Rafael de Freitas Leão (Orientador), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 
Em topologia, é essencial o desenvolvimento de 
ferramentas algébricas na forma de invariantes que 
permitam a classificação, até certo ponto, de espaços 
topológicos. Neste projeto, foram estudadas algumas 
destas ferramentas tendo-se em mente o problema de 
classificação de superfícies, que é um problema 
clássico em matemática. Primeiramente foi realizado 
um estudo dos fundamentos de topologia, em particular 
da noção de grupo fundamental como um tal invariante, 
e sua relação com o tipo de homotopia. Para a 
classificação de superfícies primeiramente estudamos a 
classificação das presentações poligonais. E, 
posteriormente, estudando a teoria de complexos 
simpliciais e triangulações de superfícies, concluímos 
que a classificação das presentações poligonais produz 
uma classificação para superfícies. A teoria de 
complexos simpliciais leva naturalmente à construção 
da homologia simplicial e singular, segundo as quais 
obtém-se um segundo ponto de vista para a 
classificação em si, bem como para a construção da 
característica de Euler de uma superfície. 
Grupo fundamental - Classificação de superfícies - Homologia 

simplicial 
 
 
E0641 
INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA ALGÉBRICA 
Hugo Kooki Kasuya Rosado (Bolsista PICME/CNPq) e 
Prof. Dr. Rafael de Freitas Leão (Orientador), Instituto 
de Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 

 
O principal objetivo deste trabalho é desenvolver os 
conceitos básicos de topologia algébrica, em particular 
o grupo fundamental. Para tando, inicialmente 
estudamos conceitos de topologia de conjuntos, como 
por exemplo, continuidade, compacidade, conexidade e 
topologia quociente. Todos estes conceitos culminaram 
com a definição de homotopia de funções que 
diretamente induz uma definição de grupo fundamental 
de um espaço topológico. Posteriormente 
desenvolvemos vários exemplos afim de ganhar 
familiaridade e intuição com o conceito de grupo 
fundamental. 
Topologia - Topologia algébrica - Grupo fundamental 
 
 
E0642 
GEOMETRIA DIFERENCIAL 
Priscilla Lima Galcino (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Rafael de Freitas Leão (Orientador), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 
Neste projeto de Geometria Diferencial empregamos 
técnicas de calculo para estudar características 
geométricas de curvas e superfícies. O estudo de 
curvas e superfícies pode ser visto como uma 
continuação natural para um curso de cálculo de várias 
variáveis. Porém temos como objetivo aprofundar o 
entendimento dos conceitos relacionados revendo os 
mesmos de outros pontos de vista. Para tanto 
desenvolvemos com um pouco mais de profundidade 
os conceitos de Álgebra Exterior, Vetores tangentes e 
Formas Diferenciais. 
Geometria diferencial - Curvas e superfícies - Variedades 
 
 
E0643 
RUDIMENTOS DA TEORIA DE CONTROLE DE 
SISTEMAS MECÂNICOS 
Victor Hugo Macedo da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Ricardo Antonio Mosna (Orientador), Instituto 
de Matemática, Estatística e Computação Científica - 
IMECC, UNICAMP 
 
A formulação de técnicas de controle de sistemas 
mecânicos via geometria diferencial tem tido cada vez 
mais espaço na literatura, tanto em matemática quanto 
em engenharia e física. Tais técnicas exploram 
sistematicamente as simetrias do sistema, o que 
frequentemente constitui-se em um atalho para se 
chegar a suas propriedades essenciais, isto é, aquelas 
associadas a sua estrutura mais fundamental. Tais 
desenvolvimentos têm servido de motivação para vários 
desdobramentos em geometria diferencial e tem 
resultado em várias aplicações interdisciplinares, 
particularmente na teoria do controle e suas 
ramificações, sistemas de locomoção, robótica, controle 
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de satélites etc. O objetivo deste projeto de iniciação 
científica foi introduzir o aluno a esta área de pesquisa 
em um nível compatível com sua formação. No decorrer 
do projeto, fez-se um estudo das ferramentas 
matemáticas apropriadas para se lidar com sistemas 
mecânicos com vínculos holonômicos e não-
holonômicos no contexto de geometria diferencial 
aplicada. O projeto, no entanto, foi interrompido após 5 
meses de seu início  uma vez que o aluno teve o mérito 
de ser selecionado para o programa de duplo diploma 
com a École Polytechnique, Paris. 
Mecânica clássica - Controle - Vínculos 
 
 
E0644 
ESTUDO DE CASO PARA UM PROBLEMA DE 
LOCAÇÃO-ALOCAÇÃO: ANÁLISE COMPARATIVA  
ENTRE UM MODELO NÃO LINEAR GERAL VERSUS 
MODELO DAS P-MEDIANAS COM E SEM 
RELAXAÇÃO LAGRANGIANA 
Marina Lima Morais e Profa. Dra. Sandra Augusta 
Santos (Orientadora), Instituto de Matemática, 
Estatística e Computação Científica - IMECC, 
UNICAMP 
 
Este trabalho investigou a solução de um problema de 
locação-alocação (location-allocation problem) que 
consiste em encontrar a melhor localização para 
núcleos de armazenamento que recebem a produção 
agrícola de diferentes fazendas e a melhor alocação 
dos mesmos, de maneira a minimizar o custo de 
transporte. A investigação computacional foi feita 
utilizando valores da produção de uma cooperativa de 
produtores de café na região sul do estado de Minas 
Gerais. Estudamos o arcabouço teórico necessário 
para a formulação do problema e o modelamos de três 
maneiras: como um problema de programação não 
linear geral, como um problema das p-medianas com 
variáveis inteiras e de p-medianas com relaxação 
Lagrangiana, para comparar os resultados obtidos com 
as diferentes modelagens. Utilizamos um pacote de 
computação simbólica e os diferentes algoritmos 
relacionados às rotinas disponíveis no mesmo. 
Resolvemos o problema utilizando duas normas 
diferentes: taxista e euclidiana, conseguindo uma 
alocação máxima de nove núcleos. Apresentamos os 
resultados numéricos obtidos, ou seja, os valores de 
latitude e longitude para a melhor colocação da unidade 
de armazenamento e comparamos com a alocação 
realizada pela cooperativa. 
Programação não linear - p-medianas - Relaxação lagrangiana 
 
 
E0645 
PASSEIOS ALEATORIOS E TEORIA DOS RUMORES 
NO GRAFO 
Darcy Gabriel Augusto de Camargo Cunha (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Serguei Popov (Orientador), 

Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científica - IMECC, UNICAMP 
 
O projeto tem como objetivo estudar o tempo médio 
que uma informação demora para se propagar em uma 
população. Foi considerado que se dois indivíduos 
conversam, a informação que um carrega é transmitida 
e  avaliamos esse valor esperado a tempo discreto 
(dois indivíduos se comunicam a cada unidade de 
tempo).   O processo estocástico que descreve nosso 
projeto se chama “Rumores estocásticos a tempo 
discreto”, nesse modelo a população foi modelada por 
um grafo. Temos interesse nos valores do tempo médio 
em diferentes tipos de população, portanto grafos. 
Temos desenvolvido um algoritmo para cálculo do 
tempo de propagação de uma única informação em 
qualquer grafo com pesos (os pesos representam a 
chance de dois indivíduos conversarem, quanto maior o 
peso, maior esse valor) e uma desigualdade sobre o 
tempo que uma informação demora pra se propagar em 
relação ao tempo que demora pra se propagarem 
informações de todos os indivíduos. Por fim, no modelo 
mais simples em que todos os indivíduos se conhecem 
e se comunicam com mesma probabilidade, temos o 
tempo médio de propagação de uma informação 
exatamente calculado e resultados limite sobre os 
tempos de propagação quando a população tende ao 
infinito. Também temos o tempo médio exato de 
propagação de uma informação no modelo de uma 
população representado pelo grafo anel e estamos 
buscando resultados limite sobre a propagação de 
varias informações em relação a uma informação no 
modelo mais simples. 
Passeio aleatório - Reversibilidade - Grafo 
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E0646 
VALIDAÇÃO DE MÉTODO PARA A PREVISÃO DE 
COEFICIENTES VIRIAIS PARA LÍQUIDOS E VIDROS: 
APROXIMANTE DE PADÉ 
Fernando Miyazaki (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Adalberto Bono Maurizio Sacchi Bassi (Orientador), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Em 1873, J. D. van der Waals propôs uma equação, 
que levou seu nome e pela qual recebeu um Prêmio 
Nobel em 1910, para descrever o comportamento 
volumétrico de vapores e líquidos. Entretanto, ela não é 
muito precisa, apesar de famosa, por ter sido a primeira 
equação capaz de predizer a transição entre liquido e 
vapor. Tendo isso em vista, adaptações foram inseridas 
na equação original por meio dos aproximantes de 
Padé, de modo a que ela representasse pontos 
experimentais para o argônio com mais fidelidade, 
desde as baixas densidades característica dos gases 
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até densidades próximas à do líquido no ponto triplo. A 
equação modificada, no entanto, utiliza a pressão de 
esferas rígidas para o argônio, que é uma molécula 
monoatômica apolar que representa com razoável 
fidelidade uma esfera rígida. Neste projeto, inicialmente 
utilizou-se a metodologia já desenvolvida, para 
novamente testar o argônio. Em seguida, uma 
sistemática foi proposta para testar a equação de van 
der Waals modificada para o metano e a água. O 
primeiro possui geometria tetraédrica e é apolar, 
enquanto a segunda possui geometria plana angular e 
alta polaridade. Como previsto, obtiveram-se resultados 
satisfatórios para o metano, enquanto que para água 
não foi sequer possível aplicar a metodologia. 
Coeficientes viriais - Líquidos e vidros - Aproximantes de Padé 
 
 
E0647 
VALIDAÇÃO DE MÉTODO PARA A PREVISÃO DE 
COEFICIENTES VIRIAIS PARA LÍQUIDOS E VIDROS: 
ACELERADORES DE LEVIN 
Mateus Gandolfi (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Adalberto Bono Maurizio Sacchi Bassi (Orientador), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
A equação original de Van der Waals foi alterada, a fim 
de se obter uma equação que melhor  representasse 
o comportamento de fluidos estáveis, desde 
densidades baixas (gases) até altas  (líquidos 
próximos do seu ponto tríplice). Com esta abrangência, 
tal equação poderia ser utilizada para prever o 
comportamento de estados não estáveis da matéria 
(líquidos em pressões negativas, vidros), 
comportamento este difícil de obter experimentalmente. 
O presente estudo objetivou a validação da nova 
equação, onde as pressões originais da parcela 
repulsiva e atrativa foram substituídas e os coeficientes 
viriais de ordem alta foram obtidos por meio do método 
matemático denominado aceleradores de Levin. 
Utilizando o metano como molécula de estudo, buscou-
se verificar a aplicabilidade da equação, anteriormente 
testada apenas para o argônio, átomo que se aproxima 
mais do modelo de esferas rígidas do que a molécula 
tetraédrica de metano. Através de uma leve alteração 
no critério de convergência anteriormente empregado, 
foi obtido para o argônio um método ainda mais 
eficiente que o originalmente proposto, no que se refere 
à aderência aos resultados experimentais. Utilizando 
este novo método para o metano, concluiu-se que, 
apesar de a nova  molécula testada se distanciar 
mais do modelo de esferas rígidas, foram obtidos 
resultados bem satisfatórios. 
Coeficientes viriais - Líquidos e vidros - Aceleradores de Levin 
 
 
E0648 

ANTOCIANINAS E METALOCOMPLEXOS: 
CARACTERIZAÇÃO, PROSPECÇÃO DE 
APLICAÇÕES E DESENVOLVIMENTO ANALÍTICO 
Willian Leonardo Gomes da Silva (Bolsista 
PIBIC/CNPq), Martha M. A. Favaro, Patrícia P Castro e 
Profa. Dra. Adriana Vitorino Rossi (Orientadora), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Antocianinas (ACYS) são corantes vegetais com 
tonalidade roxo-avermelhada, facilmente extraídos em 
solventes polares e que formam complexo violeta com 
Al (III) em reação estudada para quantificar esses íons 
em solos por espectrofotometria. Casca e polpa de 
jussara (Euterpe edulis) foram usadas como fonte rica 
em ACYS contendo grupo catecol, que é indispensável 
para a complexação. Reagindo extrato bruto aquoso de 
ACYS com Al (III) na proporção 5:1 v/v, em tampão 
acetato com pH = 4,0, foi obtida curva analítica linear 
da absorbância em 558 nm (A) variando com a 
concentração (C) de Al (III) entre 110-5 e 510-4 mol/L, 
descrita por A = -710-3+ 1322 C (coeficiente de 
correlação = 0,9989). Após extração de Al (III) em 
solução de KCl 1 mol /L1, duas amostras de solos 
paulistas típicos, coletadas com procedimento 
CETESB, latossolo com 9,8 mmolc/kg de Al (III) e 
gleissolo com 41,0 mmolc/kg de Al (III), foram 
quantificadas em triplicata pelo método 
espectrofotométrico (reação com ACYS), obtendo-se 
respectivamente 111 e 664 mmolc/kg. Para o 
gleissolo, o resultado obtido diferiu estatisticamente do 
valor de referência, sugerindo que constituintes de sua 
composição típica interferem na análise 
espectrofotométrica. Não houve diferença estatística 
significativa com 95 % de confiança, para o resultado 
da análise do latossolo, indicando ser adequado 
quantificar alumínio em latossolos por complexação 
com ACYS. 
Antocianinas - Metalocomplexos - Análises químicas 
 
 
E0649 
ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA  DO ÓLEO 
ESSENCIAL DAS FOLHAS DE MACACAPORANGA 
(ANIBA PARVIFLORA) COMPARADAS AO ÓLEO 
ESSENCIAL  DO PAU-ROSA (ANIBA 
ROSAEODORA) 
Andréia Cristina Barcelos (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Lauro Euclides Soares Barata e Prof. Dr. Alvicler 
Magalhães (Orientador), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
 
Resumo: Este estudo propõe um método analítico para 
determinar a composição química do óleo essencial das 
folhas da árvore de Macacaporanga (Aniba parviflora 
Ducke syn A. fragrans) e compará-la com a composição 
das folhas do Pau-Rosa (Aniba Roseadora). Objetivos: 
Realizar o estudo comparativo através das técnicas de 
GC-MS (Cromatografia em fase Gasosa acoplada a um 
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detector de Espectrometria de Massa) e de RMN 
(Ressonância Magnética Nuclear). Resultados: Em 
ambas as técnicas as amostras analisadas foram óleos 
essenciais extraído das folhas de Macacaporanga e de 
Pau-rosa. As análises de GC-MS permitiram identificar 
os componentes majoritários de ambas as amostras, 
que são diferentes tipos de terpenos (compostos de 
origem vegetal derivados do 2-metil-1,3-butadieno), 
sendo o mais abundante o linalol.Com a técnica de 
RMN observou-se, nos espectros obtidos, picos 
característicos de cada uma das espécies e através de 
espectros bidimensionais pode-se atribuir os picos do 
principal componente do óleo essencial, o linalol. 
Conclusão: A partir das análises realizadas de GC-MS 
identificou-se os constituintes majoritários do óleo 
essencial de Macacaporanga e de Pau-rosa e 
observou-se que as plantas estudadas são 
quimicamente diferentes. Com as análises de RMN foi 
possível observar os picos característicos de cada 
espécie, o que permite classificar amostras 
desconhecidas através da presença ou não destes 
picos.  
Macacaporanga - Pau-rosa - RMN 
 
 
E0650 
PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES 
FINOS DE FTALOCIANINAS E NANOTUBOS DE 
CARBONO CRESCIDOS PELA TÉCNICA DE LBL 
Fábio Fabris (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Ana 
Flávia Nogueira (Orientadora), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
 
A técnica de Layer-by-Layer é uma poderosa técnica 
para depositar camadas finas de moléculas/polímeros 
sobre uma superfície sólida, proporcionando o 
crescimento de filmes de múltiplas camadas. Nesta 
técnica, a superfície sólida é submersa em uma solução 
de policátions, lavada, seca, mergulhada em solução de 
poliânions, lavada e seca novamente. Esta sequência 
representa o ciclo mais simples de formação de um 
filme [1-3]. Neste trabalho, realizamos o crescimento de 
filmes finos baseados em PTEBS, PDDA e Ftalocianina 
de cobre (II) para aplicá-los como camada ativa em 
células solares orgânicas. Foram escolhidos para este 
experimento dois tipos de arquitetura de filmes. Na 
primeira arquitetura, n camadas de ftalocianina de 
cobre (II) foram crescidas sobre n camadas de 
polímero, nomeada como “arquitetura em bloco”, e a 
segunda, camadas de cada material são intercaladas, 
dando origem à uma “arquitetura intercalada”. Estes 
filmes foram caracterizados por UV-Vis, AFM e medidas 
fotoeletroquímicas. O Espectro de UV-Vis mostrou que 
o crescimento das camadas de ambas as arquiteturas é 
linear e que a arquitetura em blocos absorve mais luz 
na região visível do espectro solar. 
Células solares - Layer-by-layer - Ftalocianinas 
 

 
E0651 
APLICAÇÃO DE UM POLÍMERO CONJUGADO 
CONTENDO RUTÊNIO EM CÉLULAS SOLARES 
ORGÂNICAS DE HETEROJUNÇÃO DISPERSA 
Felipe Cicaroni Fernandes (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Ana Flávia Nogueira (Orientadora), Instituto 
de Química - IQ, UNICAMP 
 
A mudança do cenário global de energia para fontes 
renováveis está intimamente ligada com o 
desenvolvimento da energia solar de modo a ser mais 
eficiente e com um menor custo. O aprimoramento das 
células solares de terceira geração, baseadas em 
polímeros condutores (células orgânicas) ou em 
sensibilização por corante (DSSC), é fundamentado na 
busca por novos materiais que aumentem a eficiência 
de conversão de energia. Esse projeto visa à união das 
propriedades de um polímero condutor baseado em 
fluoreno com as do complexo de rutênio RuL2Cl2 (L= 
4,4'-dicarboxi-2,2'-bipiridina), sendo esse tipo de 
complexo com uma já conhecida aplicabilidade nas 
células solares sensibilizadas por corante. A união 
desses dois compostos se dá na síntese do 
metalpolímero denominado L34Ru. A síntese do 
metalpolímero, produto inédito e que basicamente se 
dá pela reação do polímero condutor com o complexo 
de rutênio em refluxo de THF, foi repetida várias vezes 
de modo a ser possível estabelecer sua otimização, tal 
como o melhor método de purificar o produto. 
Atualmente, o produto foi isolado e passa por 
caracterizações de modo a comprovar suas 
propriedades, sendo e irá em breve ser aplicado na 
montagem das células solares orgânicas. 
Célula solar orgânica - Rutênio - Polímero condutor 
 
 
E0652 
ELETROFORESE CAPILAR PARA QUANTIFICAÇÃO 
DE BIOMARCADORES TUMORAIS 
Lucas Tizzei Vidotto (Bolsista PIBIC/CNPq), Adriana 
Buzatto, Sumaya Guedes e Profa. Dra. Ana Valéria 
Colnaghi Simionato Cantu (Orientadora), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 
 
Neste trabalho será apresentada a validação de um 
método para quantificação de nucleosídeos 
modificados, em soro sanguíneo, por eletroforese 
capilar. Os nucleosídeos são constituídos por uma base 
nitrogenada e uma pentose e, sua concentração nos 
fluídos biológicos aumenta na presença de neoplasias, 
o que os tornam potenciais biomarcadores tumorais. A 
eletroforese capilar possibilita uma separação veloz, 
versátil e com volume reduzido de amostras e 
eletrólitos (BGE). Uma solução contendo onze 
nucleosídeos com concentração de 5.10-4 mol.L-1 em 
água deionizada foi usada para otimização dos 
parâmetros de separação. O equipamento usado foi o 
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modelo CE-G7100A da Agilent com um capilar de sílica 
fundida (d.i.: 50μm, Leff: 52cm) e detecção em λ = 260 
nm. Primeiramente foi feita uma análise multivariada 
4x4 das concentrações de dodecil sulfato de sódio 
(SDS) e metanol, seguido por ajustes finos da 
porcentagem de metanol, do pH e da voltagem. A 
melhor condição de análise, selecionada através dos 
desempenhos em resolução, mobilidade e tempo, foi: 
V= 21kV, BGE: 0,02 mol.L-1 de borato; 0,22 mol.L-1 de 
SDS; 17% metanol; pH 9,5. O método está sendo 
validado segundo as normas presentes na resolução nº 
899, de 29 de maio de 2003 da ANVISA, para posterior 
aplicação na análise de amostras de pacientes com 
câncer de próstata. 
Câncer - Nucleosídeos - Eletroforese capilar 
 
 
E0653 
SÍNTESE DE COMPLEXOS TRINUCLEARES DE 
CRÔMIO ASSIMÉTRICOS 
Bruno Vinicius Motta Teodoro (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. André Luiz Barboza Formiga (Orientador), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Complexos trinucleares de metais de transição têm sido 
estudados como sistemas estáveis com capacidade de 
responder a sinais químicos, em especial os clusters de 
crômio que, devido às suas propriedades magnéticas, 
podem ser usadas em armazenamento e transmissão 
de informação. O objetivo deste projeto foi a obtenção 
de clusters trinucleares assimétricos de crômio de 
fórmula geral [Cr3O(CH3CO2)6(py)2L]+ onde L = pirazina 
e 4,4'-bipiridina, onde foram testadas duas rotas 
sintéticas. Na primeira rota foi utilizado o cluster 
simétrico com ligantes piridina como material de 
partida, seguido da redução de apenas um dos metais, 
isolamento e posterior oxidação obtendo um cluster 
com duas piridinas coordenadas e um ligante lábil que 
posteriormente seria trocado por pirazina e 4,4’-
bipiridina. Na segunda rota foi utilizado o cluster 
trinulear de crômio com três ligantes aquo e a adição 
direta de piridina com o controle da estequiometria para 
evitar a formação do cluster simétrico. Os complexos 
formados foram caracterizados por espectroscopia na 
região do UV-vis, Infravermelho e ESI-MS. 
Trinuclear - Crômio - Supramolecular 
 
 
E0654 
SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E ENSAIOS 
BIOLÓGICOS DO LIGANTE 2,6-BIS(IMIDAZOL-2-
2IL)-PIRIDINA E SEUS COMPLEXOS COM METAIS 
DE TRANSIÇÃO 
Eduardo Guimarães Ratier de Arruda (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. André Luiz Barboza Formiga 
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 

Compostos contendo uma ou várias unidades imidazol 
possuem importante papel na química de metais em 
sistemas biológicos. Ligantes polidentados contendo 
imidazol são capazes de formar compostos com grande 
estabilidade termodinâmica e com aplicações diversas 
que vão desde sistemas biomiméticos até aqueles com 
citotoxidade frente células tumorais. O ligante 2,6-
bis(imidazol-2-il)-piridina foi sintetizado através da nova 
rota sintética descrita na literatura e foi amplamente 
caracterizado através de diversos métodos físicos e 
químicos. Os complexos com os íons Ru(II), Co(II) e 
Ni(II) foram sintetizados e caracterizados, apresentando 
um rendimento satisfatório, com exceção do complexo 
de Ni(II). Para este, apenas uma caracterização 
preliminar foi feita. Foi sintetizado também o complexo 
com o íon Cu(II), este inédito e com maior potencial de 
atividade biológica do que os previamente propostos de 
Fe(II) e Fe(III). Este foi caracterizado por meio de 
diversas técnicas, principalmente através da difração de 
raios-X de monocristal. Os estudos biológicos do ligante 
e de seus complexos foram realizados e suas 
atividades frente a diversas cepas bacterianas e a 
larvas de Aedes Aedypti foram avaliadas. 
Novos ligantes - Complexos metálicos - Atividade biológica 
 
 
E0655 
PREPARAÇÃO DE COLUNAS CAPILARES 
MONOLÍTICAS PARA CROMATOGRAFIA LÍQUIDA 
CAPILAR 
Aline Barbutti de Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Mariana Roberto Gama e Profa. Dra. Carla Beatriz 
Grespan Bottoli (Orientadora), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
 
A Cromatogafia Líquida Capilar (cLC) é uma técnica de 
separação que possui vantagens como maior eficiência 
nas separações, redução do consumo de amostra e de 
solvente e análises rápidas. Fases estacionárias 
monolíticas tem sido abundantemente empregadas em 
cLC, por serem de fácil preparo. Neste estudo, foram 
sintetizadas colunas monolíticas inorgânicas (baseadas 
em sílica) e poliméricas orgânicas (baseadas em 
metacrilatos C4, C12, C18), que foram caracterizadas 
fisicamente (espectroscopia vibracional na região do 
infravermelho, análise termogravimétrica e microscopia 
eletrônica de varredura). Além disso, foram avaliadas 
as características cromatográficas destas colunas. Para 
os monolitos baseados em sílica, o melhor método de 
preparo utilizou uma rampa de temperatura de 
formação do material, obtendo-se uma coluna com 
melhor permeabilidade. Os testes cromatográficos com 
estas colunas não foram satisfatórios. Para as colunas 
poliméricas orgânicas, foi possível separar 
alquilbenzenos (benzeno, tolueno, etilbenzeno, 
propilbenzeno, butilbenzeno e pentilbenzeno). Foi 
possível determinar parâmetros cromatográficos, dentre 
eles, fator de retenção, assimetria do pico, resolução 
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entre picos adjacentes e eficiência da coluna, além das 
seletividades metilênica e estérica.  
Cromatografia líquida - Colunas capilares - Fases estacionárias 
 
 
E0656 
ESTUDO DA INTERAÇÃO ENTRE RESVERATROL E 
LASIR2RP1, SIRTUÍNA DO PARASITA LEISHMANIA 
AMAZONENSIS 
Rafael de Cesaris Araújo Tavares (Bolsista 
PIBIC/CNPq e FAPESP), Selma Giorgio, Maria Isabel 
Nogueira Cano, Melissa Regina Fessel (Co-
orientadora) e Prof. Dr. Carlos Henrique Inacio Ramos 
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Leishmania amazonensis é agente etiológico da 
leishmaniose tegumentar americana, uma das formas 
clínicas da leishmaniose, zoonose de difícil tratamento, 
que pode apresentar severos efeitos colaterais, sendo 
urgente a identificação de moléculas-alvo/novas drogas 
como alternativas terapêuticas. Sirtuínas são proteínas 
componentes de uma grande família de lisina 
desacetilases dependentes de NAD+, e, em Leishmania 
sp., o membro Sir2RP1 apresenta papel essencial para 
sobrevivência e desenvolvimento do parasita. 
Recentemente, nós caracterizamos o ortólogo de 
L. amazonensis (LaSir2RP1) e, como resveratrol 
interfere em rota metabólica dependente de sirtuínas 
em mamíferos e é leishmanicida, iniciamos estudo de 
seus potenciais efeitos em LaSir2RP1. Usando técnicas 
espectroscópicas, verificamos que resveratrol interage 
com a sirtuína recombinante, ligando-se a ela com 
estequiometria 1:1 e constante de interação 
(0,06±0,03) x 106 M-1, possivelmente próximo ao bolsão 
catalítico onde reside o resíduo de triptofano 
empregado como sonda nos ensaios biofísicos. 
Resveratrol, na concentração de 100 µM, inibe a 
atividade desacetilásica de rLaSir2RP1 em ~ 20% 
(p=0,01). Os dados sugerem interação e modulação 
negativa de resveratrol na função catalítica de 
LaSir2RP1, o que pode ser relevante in vivo e será 
investigado. 
Sirtuína - Leishmania - Interação receptor-ligante  
 
 
E0657 
CLONAGEM DE UMA CHAPERONA DE 
CLOROPLASTO DE CANA-DE-AÇÚCAR PARA 
ESTUDOS BIOQUÍMICOS 
Talitha Ortiz de Godoy, Gláucia M. S. Pinheiro, Ana O. 
Tiroli Cepada e Prof. Dr. Carlos Henrique Inacio Ramos 
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
O estresse térmico é um dos principais fatores que 
perturbam a homeostase protéica celular, pois favorece 
o acúmulo de proteínas parcialmente ou mesmo 
incorretamente enoveladas na célula. Por serem 
sésseis, as plantas estão mais sujeitas a este tipo de 

estresse, e uma das formas de se protegerem disso é 
expressando chaperonas moleculares, especialmente a 
família das sHsp. Com o objetivo de caracterizar uma 
sHsp da cana-de-açúcar localizado no cloroplasto, 
utilizamos ferramentas de biologia molecular como 
Reação em cadeia da Polimerase, digestão com 
enzimas de restrição e ligação de DNA para a 
clonagem do cDNA codificante para esta proteína em 
vetor de expressão a fim de produzi-la de forma 
recombinante. A cana-de-açúcar ganhou um amplo 
interesse mundial por ser uma fonte alternativa de 
energia, pois pode ser usado na produção de etanol. 
Por tratar-se de uma sHsp de cloroplasto, seu estudo 
funcional e conformacional é ainda de maior interesse, 
já que é nesta organela que ocorre a fotossíntese, via 
responsável pela geração de energia para a produção 
de biomassa utilizada como matéria-prima para a 
produção do etanol. 
Chaperona - Cloroplasto - Cana-de-açúcar 
 
 
E0658 
ESTUDOS DO PAPEL DO N-TERMINAL NA 
CONFORMAÇÃO E FUNÇÃO  DAS SHSP DE CANA 
DE AÇÚCAR 
Vanesa Peixoto de Matos Martins (Bolsista 
SAE/UNICAMP), Glaucia Melina Squizato Pinheiro, Ana 
Olivia Tiroli Cepeda e Prof. Dr. Carlos Henrique Inacio 
Ramos (Orientador), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
 
A atividade de uma proteína está intimamente ligada a 
sua conformação tridimensional e estabilidade. 
Proteínas conhecidas como chaperonas atuam tanto no 
enovelamento de proteínas nascentes, como na 
estabilização e posterior reenovelamento ou 
degradação de proteínas parcialmente desnaturadas ou 
agregadas.  Dentre os diferentes tipos de chaperonas, 
existem aquelas conhecidas como Hsp (Heat shock 
protein) que atuam principalmente em condições de 
estresse térmico. sHsp17.2 e sHsp17.9 são as mais  
expressas dentre as sHsps de tipo I de cana de açúcar. 
Trabalhos anteriores do grupo já mostraram que essas 
proteínas são dodecaméricas, mas se dissociam em 
alta temperatura e são capazes de proteger alguns 
substratos da agregação térmica, entretanto 
apresentam especificidades diferentes perante estes 
substratos. Este trabalho tem como objetivo avaliar a 
importância da região N-terminal de ambas (sHsp17.2 e 
sHsp17.9) e de mutantes de deleção destas proteínas 
quanto à forma estrutural e funcional. Estudamos o 
efeito dessas mutações no estado oligomérico através 
de Gel Filtração e Espalhamento de Luz Dinâmico, e na 
função de proteção da agregação térmica de diferentes 
substratos.  
Chaperonas - Estresse térmico - Cana-de-açúcar 
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E0659 
ESTUDO DA REAÇÃO DE HECK-MATSUDA 
DIRECIONADA PELO SUBSTRATO EM SISTEMAS 
CÍCLICOS 
Emerson Andrade Ferreira dos Santos (Bolsista 
PIBIC/CNPq), Caio Costa Oliveira e Prof. Dr. Carlos 
Roque Duarte Correia (Orientador), Instituto de Química 
- IQ, UNICAMP 
 
A reação de Heck-Matsuda é uma importante 
metodologia para formação de ligações C-C em síntese 
orgânica e tem como principais características os 
baixos  tempos reacionais e o excelente controle na 
régio- e estereosseletividade do processo. Desta 
maneira, o objetivo deste trabalho desenvolver uma 
metodologia na qual sais de arenodiazônio fossem 
utilizados para realizar a arilação de olefinas cíclicas 
não ativadas. As olefinas utilizadas neste trabalho 
foram sintetizadas a partir da dialilação do 
dimetilmalonato, seguida de metátese de fechamento 
de anel. As reações de arilação foram realizadas com 
sais de arenodiazônio diversos padrões de substituição 
permitindo a obtenção de 17 adutos de Heck com 
rendimentos entre 10 e 93%. Cabe destacar que todas 
as reações ocorreram na temperatura ambiente e com 
tempos reacionais inferiores a 1 hora. Para demonstrar 
o escopo e a utilidade da metodologia desenvolvida, 
foram sintetizados análogos de C-nucleosídeos com 
potencial atividade antineoplásica. Para isto, foram 
realizadas diversas reações de derivatização nos 
adutos de Heck, tais como, hidrólise em meio básico, 
diidroxilação, hidrogenação catalítica, epoxidação e 
redução de ésteres com boroidreto de sódio.  
Arenodiazônio - Paládio - Heck-Matsuda 
 
 
E0660 
ESTUDOS DA HIDROGENÁLISE DE 2-
ARILPIRROLIDINAS DIHIDROXILADAS QUIRAIS 
PARA A SÍ NTESE DE AMINÁ LCOOIS 
Guilherme Fonseca Dal Poggetto (Bolsista 
PIBIC/CNPq), Pablo Martinez e Prof. Dr. Carlos Roque 
Duarte Correia (Orientador), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
 
Aminoálcoois constituem um importante fragmento em 
compostos orgânicos, visto estarem presentes em 
substâncias naturais com pronunciada atividade 
biológica. Dentre estas, encontram-se as esfingosinas, 
compostos lineares associados com a interrupção do 
crescimento celular, sendo importante reguladora do 
processo de apoptose (morte celular programada). A 
síntese de esfingosinas constitui uma importante 
contribuição para o estudo destes processos biológicos 
e, permitindo assim, um melhor entendimento de 
mecanismos celulares, para conseqüente possível 
desenvolvimento de novos agentes quimioterápicos. 
Uma vez que compostos com o fragmento aminoálcool 

lineares, podem ser formados a partir da hidrogenólise 
de anéis pirrolidínicos hidroxilados e dihidroxilados, 
objetivou-se o estudo sistemático desta reação, com 
diferentes catalisadores, como PdCl2, Pd(OH)2 e Pd/C. 
De forma a obter anéis pirrolidínicos de estereoquímica 
controlada, enecarbamatos endocíclicos, preparados a 
partir do ácido L-piroglutâmico, sofreram arilação com 
sais de diazônio (Reação de Heck-Matsuda). Para 
introduzir a função álcool de maneira diastereoseletiva, 
a dupla do aduto de Heck foi epoxidada utilizando o 
ácido m-cloroperbenzóico, assim como dihidroxilada, 
utilizando tetróxido de ósmio e N-oxo-N-morfolina. 
Assim, após o epóxido sofrer a hidrogenólise, um 
composto aminodiol acíclico foi formado com 
rendimentos globais entre 10% e 20%, em 11 etapas. 
Reação de Heck - Hidrogenálise - Esfingosinas 
 
 
E0661 
ESTUDO SISTEMÁTICO PARA A SÍNTESE DE SAIS 
DE DIAZÍNIO E SUA APLICAÇÃO NA ARILAÇÃO DE 
ACRILATOS EM MEIO AQUOSO 
Julia Helena Bormio Nunes (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Caio Costa Oliveira e Prof. Dr. Carlos Roque Duarte 
Correia (Orientador), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
 
A reação de Heck-Matsuda é muito útil para a formação 
de ligações C-C em síntese orgânica. Sais de diazônio 
são utilizados como substratos nesta reação, que 
apresenta tempos reacionais curtos e temperaturas de 
reação mais baixos quando comparados com a 
utilização de haletos de arilas. O objetivo do projeto foi 
sintetizar de forma sistemática os tetrafluoroboratos de 
arenodiazônio e aplicá-los na síntese multigrama de 
ésteres cinâmicos utilizando água como solvente para 
as duas reações, ou seja, condições ambientalmente 
amigáveis. Os sais de arenodiazônio foram 
caracterizados por análises espectroscópicas (RMN 1H 
e IV) e calorimétricas (DSC e TGA). Foram sintetizados 
mais de 20 sais de diazônio em escala multigrama, 
utilizando de 8 a 250 mmol de anilina em bons 
rendimentos. A reação de Heck-Matsuda com acrilatos 
em meio aquoso foi catalisada por Pd(OAc)2 (1,5 
mol%). Foram sintetizados 14 ésteres cinâmicos com 
rendimentos que variaram entre 40 e 91% e cuja 
purificação foi realizada por recristalização utilizando 
uma mistura de água e etanol à quente. 
Arenodiazônio - Paládio - Heck-Matsuda 
 
 
E0662 
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ESTUDOS DA REAÇÃO DE HIDROARILAÇÃO DE 
ALCINOS CATALISADA POR PALÁDIO 
EMPREGANDO SAIS DE DIAZÔNIO: APLICAÇÃO 
NA SÍNTESE DE ANÁLOGOS DE 
COMBRETASTATINAS 
Paula Gabriela Guimarães de Andrade (Bolsista 
PIBIC/CNPq e FAPESP) e Prof. Dr. Carlos Roque 
Duarte Correia (Orientador), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
 
As reações catalisadas por paládio são uma poderosa 
ferramenta para a formação de ligações C-C. As 
hidroarilações de alcinos fazem parte deste arsenal 
sintético e tem interesse crescente nos últimos anos. 
Neste contexto, realizou-se um estudo metodológico 
das reações de hidroarilação de alcinos empregando 
sais de diazônio catalisadas por paládio a fim de obter 
alcenos que poderão ser aplicados na síntese de 
análogos de combrestastatinas, compostos de 
promissora atividade contra diversos tipos de câncer. A 
reação modelo investigada foi entre dimetil 
acetilenodicarboxilato e tetrafluoroborato de p-
metoxifenildiazônio a qual já apresentava estudos 
anteriores que geraram baixos rendimentos. Foram 
estudadas variáveis como solvente, temperatura, fonte 
de paládio, estequiometria entre olefina e sal de 
diazônio e acidez do meio reacional para que se 
estabelecesse a melhor condição em termos de 
rendimentos e seletividade, porém não foram obtidos 
resultados satisfatórios uma vez que nenhuma das 
reações testadas resultou em um rendimento maior que 
o do estudo anterior. O desafio continua sendo 
modificar as variáveis e adicionar componentes que 
possam melhorar o rendimento da reação ou alterar o 
alcino e/ou sal de diazônio em busca de uma reação 
mais eficiente. 
Hidroarilação de alcinos - Sais de diazônio - Combrestatinas 
 
 
E0663 
SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE CU E AU E 
SUAS LIGAS PARA APLICAÇÃO EM CATÁLISE   
Guilherme dos Santos Honorio (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Debora M. Meira e Profa. Dra. Daniela Zanchet 
(Orientadora), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Nanopartículas (NPs) metálicas têm se mostrado 
cataliticamente ativas dependendo de seu tamanho e 
forma, e o entendimento e controle do seu processo de 
formação é um tema de interesse na busca de 
catalisadores mais eficientes. Este trabalho tem como 
objetivo o estudo cinético da formação de NPs de AuCu 
tipo liga em meio orgânico para aplicações em catálise. 
Para isso, estudos in situ utilizando métodos 
espectroscópicos como UV-vis e XANES 
(espectroscopia de absorção de raios X na região 
próxima à borda) estão sendo explorados e 
complementados por microscopia eletrônica de 

transmissão (MET). NPs de AuCu de 10 nm de 
diâmetro com razões diversas de Au:Cu foram 
sintetizadas e sua cinética de nucleação e crescimento 
foi acompanhada. De maneira geral, há o aparecimento 
de uma banda de UV-Vis em 530 nm característica de 
NPs de Au que evoluiu ao longo da reação, indicando o 
crescimento das NPs e/ou possível incorporação tardia 
do Cu às NPs. Estudos mais aprofundados utilizando 
XANES in situ mostraram que a redução dos íons de 
Au acontece abruptamente a cerca de 75 ºC, enquanto 
a redução dos íons de Cu acontece de maneira mais 
contínua à medida que a temperatura do meio reacional 
é aumentada até 225 ºC. Simulações dos espectros 
estão em andamentos para entender o processo de 
formação das NPs tipo liga. 
Nanopartículas - Catálise - Plasmon 
 
 
E0664 
INFLUÊNCIA DO SUPORTE NAS PROPRIEDADES 
CATALÍTICAS DE CATALISADORES DE RU/C 
Pedro de Souza Sanches Trecco (Bolsista 
SAE/UNICAMP), Carla M. S. Queiroz, Valéria P. 
Vicentini, Daniela Zanchet. e Profa. Dra. Daniela 
Zanchet (Orientadora), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
 
O carvão ativado é um material de alta área superficial, 
sendo utilizado como suporte em catalisadores 
heterogêneos. Este projeto tem como objetivo a 
caracterização de oito amostras de carvão ativado 
fornecidas pela empresa Oxiteno, parceira no projeto, e 
a correlação de suas propriedades físico-químicas com 
o desempenho de catalisadores de Ru/C. As técnicas 
de caracterização empregadas foram: titulação de 
Boehm, fisissorção, análise elementar e análise 
termogravimétrica. A avaliação catalítica está sendo 
feita pela reação de desidratação do glicerol, uma etapa 
determinante na seletividade a propilenoglicol. Das 
caracterizações empregadas, a titulação de Boehm e a 
fisissorção mostraram-se mais discriminatórias sendo 
as amostras significativamente diferentes entre si em 
termos de textura e presença de grupos químicos. Foi 
proposto uma classificação preliminar das amostras em 
quatro sub-grupos. Os catalisadores de Ru/C estão 
sendo preparados pela redução com formaldeído, com 
teor de 5%.  Foi montado um sistema de destilação 
catalítica e já foram realizadas as primeiras reações de 
desidratação do glicerol com catalisador comercial de 
referência. A análise dos produtos de reação está 
sendo feito por cromatografia a gás, onde o principal 
produto avaliado é o acetol. Espera-se ao final do 
projeto identificar as propriedades do suporte que mais 
impactam nas propriedades catalíticas. 
Carvão ativado - Catálise heterogênea - Glicerol 
 
 
E0665 
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SÍ-NTESE DE CATALISADORES SUPORTADOS A 
PARTIR DE ÁXIDOS FUNCIONALIZADOS 
Thais Amaral Valfrão (Bolsista PIBIC/CNPq), Débora 
Motta Meira e Profa. Dra. Daniela Zanchet 
(Orientadora), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Uma abordagem promissora na obtenção de 
catalisadores suportados de melhor desempenho tem 
sido a funcionalização da superfície de óxidos, através 
da qual, agentes sililantes contendo grupos funcionais 
(–NH2) são utilizados para ancorar o precursor metálico 
(HAuCl4). Os objetivos do projeto são: 1) a síntese de 
sílica, alumina e de óxidos mistos de céria-alumina pelo 
método sol-gel, 2) a sua funcionalização com 3-
aminopropiltrimetoxissilano (APTMS) e a quantificação 
do grau de funcionalização, implementando métodos 
como o colorimétrico da ninidrina, análises 
termogravimétricas (TGA) e análise elementar de CHN, 
e 3) o impacto da funcionalização na incorporação do 
HAuCl4. Observou-se que o APTMS possui maior 
afinidade para ligar-se à superfície da alumina e da 
céria-alumina (com teor de céria de 3%) nas condições 
testadas e que sua presença tem forte influência no 
processo de deposição do metal, tendo o poder de 
reduzir o precursor metálico. Estudos sobre o processo 
de deposição do metal nos óxidos funcionalizados e 
variação do teor impregnado estão em andamento. 
Catalisadores - Funcionalização - Nanopartículas 
 
 
E0666 
SEPARAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS POR 
ELETROFORESE CAPILAR COM DETECÇÃO 
CONDUTOMÉTRICA SEM CONTATO 
Jaqueline Graziele da Cunha (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Dosil Pereira de Jesus (Orientador), Instituto 
de Química - IQ, UNICAMP 
 
Nanopartículas têm recebido uma grande atenção nas 
últimas décadas, pois suas propriedades físicas e 
químicas diferem das propriedades dos respectivos 
materiais em escala micro e macroscópica. Portanto a 
caracterização de tamanho de nanopartículas se faz 
necessária, pois as características químicas e físicas 
das mesmas são fortemente dependentes deste 
parâmetro. Recentemente a eletroforese capilar (CE) 
começou a ser avaliada como um novo e promissor 
método de separação de nanopartículas, por tamanho, 
forma e atividade óptica. O uso de CE para separação 
de nanopartículas é viável, uma vez que, na superfície 
destas, há presença de carga residual, a qual é 
proporcional à área superficial da nanopartícula. Neste 
trabalho é apresentado, pela primeira vez, o emprego 
da eletroforese capilar com detecção condutométrica 
sem contato para separação e detecção de 
nanopartículas de sílica. Suspensões aquosas de 
nanopartículas de sílica (Polyscience, Inc.) com 
tamanhos de 50 e 100 nm foram diluídas em eletrólito 

de corrida e injetadas hidrodinamicamente por 
gravidade em um capilar de sílica fundida. Os 
resultados obtidos indicam a viabilidade da detecção 
condutométrica destas nanopartículas. 
Eletroforese capilar - Nanopartículas - Separações 
 
 
E0667 
ESTUDO DA DINÂMICA DE RUPTURA DE FILMES 
DE ESPUMA ESTABILIZADAS POR CTAB E SAIS 
DE SALICILATOS 
Wei Kuo Chun (Bolsista PIBIC/CNPq - AF), Fabio 
Fernandes Pinto e Prof. Dr. Edvaldo Sabadini 
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
O projeto tem como objetivo estudar a dinâmica de 
ruptura de filmes planares e filmes semiesféricos 
(bolhas), preparados com soluções de diferentes 
concentrações do surfactante catiônicas e aniônicas, 
utilizando principalmente duas técnicas: (1) análise 
visco-elástico pela técnica de reologia; (2) utilizando 
supercâmara, realizando filmagem ruptura dos filmes 
com a presença desses surfactantes. Com os 
resultados obtidos, analisou-se o caráter visco-elástico 
sobre a velocidade de retração de cada filme, 
estudando a relação das variáveis tais como: 
concentração, tipo de surfactante, forma do filme (curvo 
ou planar), etc.. Através dos resultados obtidos, 
percebe-se que existe relação entre elasticidade dos 
filmes (relacionados com o tamanho e a estrutura das 
micelas) e a velocidade de retração dos mesmos. A 
elasticidade é resultado da formação de micelas 
gigantes, formadas pela combinação de surfactantes e 
ânions aromáticos. As cadeias das micelas estiram 
durante a formação dos filmes produzindo elasticidade 
quando da ruptura dos mesmos.   
Micelas gigantes - Reologia - Bolhas 
 
 
E0668 
CARACTERIZAÇÃO DA FRAÇÃO VOLÁTIL DE 
FOLHAS DE MENTHA SP. POR  CROMATOGRAFIA 
GASOSA BIDIMENSIONAL “ABRANGENTE” 
(GC×GC) E MICROEXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA 
(SPME)   
Alessandra Pavani (Bolsista FAPESP), Karina Fukuda 
(Co-orientadora) e Prof. Dr. Fabio Augusto (Orientador), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Foi concluído o estudo da composição da fração volátil 
de folhas e partes de Mentha sp., combinando-se 
Microextração em Fase Sólida através do Headspace 
(HS-SPME) com Cromatografia Gasosa Bidimensional 
Abrangente (GC×GC) com detecção Espectrométrica 
de Massas Quadrupolar (-qMS). As condições de 
extração dos voláteis das amostras por HS-SPME 
quanto as condições de separação e detecção dos 
analitos extraídos por –qMS foram otimizadas, partindo-
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se de referências da literatura. Dispondo-se das 
condições ótimas para extração e separação, iniciou-se 
a aplicação na caracterização de voláteis de amostras 
de Mentha sp. Foi feita uma comparação sistemática da 
composição da fração volátil de amostras conservadas. 
Os analitos detectados serão identificados através da 
comparação dos espectros de massa e índices de 
retenção com informações de bases de dados e de 
literatura.  Os dados obtidos serão comparados com a 
composição de óleos essenciais das mesmas plantas e 
com parâmetros de atividade antimicrobiana para 
estabelecer eventuais correlações e verificar a 
possibilidade de adotar análises diretas desses 
vegetais para prever a qualidade dos óleos essenciais e 
sua atividade biológica. Foram analisadas quatro 
espécies de Mentha sp., Mentha aquática; Mentha 
suaveolens; Mentha piperita e Mentha suaveolens. 
Menta - Microextração em fase sólida - Cromatografia gasosa  
 
 
E0669 
IDENTIFICAÇÃO DE PEPTÍDEOS COM LIGAÇÃO 
CRUZADA POR ESPECTROMETRIA DE MASSAS 
Livia Helena Moreira Passos (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Fabio Cesar Gozzo (Orientador), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 
 
O estudo das interações entre proteínas é importante 
para o conhecimento das funções dessas proteínas. 
Uma maneira de se estudar essas interações é através 
de ligações cruzadas (XL) acoplada a espectrometria 
de massas(MS). A ligação cruzada consiste em reagir 
as proteinas que fazem parte de um complexo proteína-
proteína com um reagente de ligação cruzada (ALC) 
que tem um tamanho definido, fazendo com que os 
resíduos de aminoácidos envolvidos na interação 
possam ser ligados por esse ALC. A amostra depois de 
reagida é digerida com uma protease e analisada por 
MS, que consegue identificar peptídeos contendo a XL 
através da análise dos fragmentos desses peptídeos. 
Uma das dificuldades deste método é identificar esses 
peptídeos que contém a ligação cruzada. Para tal 
estudo ser facilitado, é necessário o conhecimento de 
íons marcadores de XL, e é nisto que consiste este 
projeto. Através de amostras de proteínas conhecidas, 
pesquisamos outros possíveis íons marcadores de XL. 
Foi possível pré selecionar alguns íons para a futura 
confirmação com amostras de outras proteínas mas 
que já apresentam um XL confirmado. As análises 
forneceram portanto, uma nova lista de potenciais íons 
marcadores de XL. 
Espectrometria de massas - Proteínas - Peptídeos 
 
 
E0670 
POLÍMEROS DE SILÍCIO FUNCIONALIZADOS: 
CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E 

POTENCIALIDADE COMO PRECURSORES DE 
MATERIAIS LUMINESCENTES 
Andréia Aparecida Domingos Serafim (Bolsista 
PIBIC/CNPq - AF e FAPESP), Rafael Di Lázaro Gaspar 
e Prof. Dr. Fernando Aparecido Sígoli (Orientador), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
A modificação química de siliconas com grupos 
metacrilatos pode resultar em um composto que 
combina as propriedades das siliconas com a 
capacidade de fotopolimerização dos metacrilatos, 
aumentando a possibilidad de uso de siliconas  como 
material em dispositivos ópticos. No entanto, a síntese 
de polidimetilsiloxano epoxilado (PSE), precursor da 
silicona contendo grupos metacrilatos (PSEA), tem-se 
mostrado um desafio. Através da otimização dos 
diversos parâmetros na reação de hidrossilação para 
síntese do PSE, entre eles temperatura e a atmosfera 
de reação chegou-se a um método para síntese deste 
precursor. A posterior reação com ácido acrílico para 
formação do PSEA esta sendo executada e seus 
parâmetros experimentais estão sendo otimizados. 
Uma vez obtido o produto (PSEA) o mesmo será 
utilizado na obtenção de filmes finos contendo o grupo 
metacrilato que posteriormente serão empregados na 
preparação de guias de onda por fotopolimerização. 
Silicona - Filmes finos - Hidrossililação 
 
 
E0671 
PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE 
ESTRUTURAS METAL-ORGÂNICAS DE LANTÂNIO 
DOPADOS COM ÍONS EURÓPIO(III) 
Cecilia Helena Franchi Zulato (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP), Ernesto Rezende Souza e Prof. Dr. 
Fernando Aparecido Sígoli (Orientador), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 
 
Os MOFs são polímeros de coordenação formados pela 
ligação entre íons metálicos e ligantes orgânicos, 
resultando em estruturas porosas. Este estudo visa a 
obtenção de MOFs de terras raras (TR) que aliem a alta 
porosidade dos MOFs com a alta luminescência dos 
íons TR. A síntese do MOF [TR2(tp)3(DMF)2].DMF1,7 no 
qual TR = La, Eu e La:Eu foi realizada em solução 
DMF/H2O, com a adição de soluções de TR(NO3)3, 4,4’-
bipiridina e ácido tereftálico (tp), em repouso sob  
aquecimento. A análise por espectroscopia vibracional 
na região do infravermelho apresentou bandas 
atribuídas aos estiramentos O-TR(III) da ligação entre a 
carbonila do tp e o íon TR(III). A difração de raios X 
apresenta estruturas cristalinas para os três complexos. 
Em ambas as análises, os espectros dos complexos 
La:Eu e La(III) são semelhante entre si, mas diferem do 
complexo de Eu(III), devido a diferença de raio entre os 
íons, gerando estruturas distintas. Além disso, o 
difratograma do complexo dopado apresenta picos 
deslocados para maiores ângulos devido a inserção de 
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um íon menor, o Eu(III). A espectroscopia de 
luminescência mostra que os complexos possuem uma 
intensa emissão na região do vermelho. Assim, a 
síntese sugerida foi efetiva para os três complexos 
resultando em estruturas metal-orgâncias com alta 
luminescência. 
MOF - Terra rara - Luminescência 
 
 
E0672 
CARACTERIZAÇÃO DE FORMULAÇÕES COM 
CLOROHEXIDINA ENCAPSULADA EM 
MICROPARTÍCULAS MUCOADESIVAS DE 
QUITOSANA 
Viviane Lucia Beraldo (Bolsista PIBIC/CNPq), Ana 
Cláudia R. N. Barboza e Prof. Dr. Francisco Benedito 
Teixeira Pessine (Orientador), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
 
Sistemas de liberação modificada de fármacos visam 
manter sua concentração dentro de seu intervalo 
terapêutico. Assim, a encapsulação de fármacos em 
veículos que atuam como carreadores tendem a 
minimizar os efeitos adversos, sendo de grande 
interesse científico e comercial. Ao lado de 
ciclodextrinas e lipossomas, micro e nanoesferas são 
tipos de carreadores importantes para encapsulação e 
liberação modificada de fármacos. O objetivo desta 
pesquisa é caracterizar formulações com o antisséptico 
bucal clorexidina encapsulado em micropartículas 
mucoadesivas de quitosana. Para isso, realizaram-se o 
acompanhamento de distribuição de tamanho das 
partículas (PSD) preparadas; criação da curva de 
calibração do ativo em espectrometria de luz UV-visível, 
para sua posterior quantificação com essa técnica; e 
observação da morfologia das micropartículas em 
microscopias óptica e eletrônica de varredura. As 
medidas periódicas de PSD mostraram estabilidade da 
distribuição de diâmetros das partículas; a curva de 
calibração foi obtida com sucesso, porém os resultados 
das tentativas de quantificação e as imagens na 
microscopia óptica evidenciaram que o fármaco não foi 
encapsulado nas micropartículas. Com tais resultados, 
planejam-se alterações no sistema de micropartículas 
para que o fármaco seja encapsulado com sucesso. 
Micropartículas - Encapsulação - Quitosana-clorhexidina 
 
 
E0673 
COMPARAÇÃO DA AÇÃO DE QUERATINA 
HIDROLISADA E DIMETICONA EM CABELOS 
CAUCASIANOS 
Ana Carla Reis Macêdo (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Inés Joekes (Orientadora), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 
 
Estudos mostram que proteínas têm efeitos benéficos 
no cabelo, principalmente aquelas hidrolisadas, 

melhorando sua hidratação e maciez. Como a queratina 
hidrolisada tem grupos amino e carboxila em sua 
molécula, e estes fazem ligações iônicas com os 
grupos carboxila e amino do cabelo, respectivamente, 
ela fixa-se fortemente ao fio, mesmo quando é lavado 
com água, já que a queratina, depois de oxidada, torna-
se um polímero insolúvel em água, com a capacidade 
de retê-la e aumentar a elasticidade das fibras. O 
dimeticonol também tem sido usado para 
condicionamento e tratamento da superfície de cabelos 
danificados. Esta melhora da superfície se deve à baixa 
energia livre de superfície das siliconas, as quais 
formam uma cobertura fina e uniforme sobre a fibra. 
Este projeto visa analisar o alto preço da queratina 
hidrolisada em relação ao dimeticonol se justifica em 
termos de desempenho. Para isso, foram realizados 
ensaios com lavagens, irradiação e secagem artificial,  
sendo analisados parâmetros de cor, propriedades 
mecânicas e perda protéica. Até o momento, não 
houveram mudanças na cor e propriedades mecânicas 
de cabelos tratados com o dimeticonol, o que por outro 
lado, indica que não houve danos ao córtex. Estão 
sendo feitos outros ensaios com o dimeticonol e os 
mesmos com a queratina hidrolisada para posterior 
comparação. 
Ativos cosméticos - Siliconas - Biocompatibilidade  
 
 
E0674 
DANOS CAUSADOS AOS CABELOS PELO BANHO 
DE PISCINA 
Michele Moretti (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. 
Inés Joekes (Orientadora), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
 
Uma das preocupações da população frequentadora de 
piscinas são os danos provocados aos cabelos pela 
água clorada, principalmente na alteração de cor e 
enfraquecimento dos fios. Como o cloro é amplamente 
utilizado no tratamento da água de piscina e possuindo 
um forte poder oxidante, mostramos em nosso grupo 
que ele danifica os fios e que, junto com a radiação UV, 
os danos são mais intensos. Portanto, o objetivo desse 
projeto foi o de avaliar a alteração da cor dos fios em 
diferentes tipos de ensaios. Estudou-se cabelos padrão 
caucasianos castanhos, loiros e castanhos oxidados, 
foram preparados oito ensaios distintos para cada um 
dos pHs (5, 7 e 10) cada ensaio era composto por 6 
mechas sendo duas de cada tipo (duplicata). Variou-se 
a presença de cloro, radiação UV, pH do sistema e tipo 
de secagem da mecha. Notou-se que na presença de 
cloro, todas as mechas tenderam a amarelecer, 
aumentando a diferença de b*, já as mechas oxidadas 
tenderam a diminuir a diferença em L*, diminuindo sua 
luminosidade, e também em se esverdearem, 
diminuindo a diferença de a*. Notou-se que em pH 
diferente do neutro a mudança de cor foi mais 
significativa e a presença de radiação UV provocou 
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uma maior amarelecimento das mechas, já a secagem 
sob luz solar provocou aumento no esverdeamento e 
amarelecimento das mechas. 
Água clorada - Radiação UV - Cosméticos 
 
 
E0675 
AVALIAÇÃO DE DANOS INDUZIDOS POR 
ALISAMENTO TÉRMICO EM DIFERENTES 
TEMPERATURAS EM CABELOS NEGRÓIDES 
Natália Fernanda Tetzner (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Inés Joekes (Orientadora), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 
 
Um dos tratamentos cosméticos mais comuns é o 
alisamento térmico. Sabe-se que tal tratamento é 
prejudicial aos fios, para comprovar esses danos 
realizou-se ensaios de propriedades mecânicas em 
cabelos Negróides. Para garantir que o cabelo 
adquirido no mercado era realmente Negróide realizou-
se a sua caracterização pelo método da elipisidade, no 
qual o cabelo é considerado negróide quando o valor 
de D1/D2 é maior ou igual a 1,75. O cabelo da cabeça 
1 apresenta D1/D2= 1,80 ± 0,22 e o da cabeça 2 
D1/D2= 1,77 ± 0,16. As análises das propriedades 
mecânicas mostraram que a cada nova realização do 
alisamento térmico o módulo de elasticidade dos fios 
aumentam, ou seja, os fios ficam mais danificados.  
Cosméticos - Características étnicas - Propriedades mecânicas 
 
 
E0676 
AVALIAÇÃO DO EFEITO DE SILICONAS EM 
CABELOS NEGRÓIDES  ALISADOS 
TERMICAMENTE 
Viviane de Souza Moraes (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Inés Joekes (Orientadora), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 
 
Um tratamento muito comum em cabelos Negróides é o 
alisamento térmico. Este estudo tem por finalidade 
avaliar o efeito de proteção e poder de alisamento das 
siliconas polidimetilsiloxano e aminofuncional em 
cabelos Negróides, aplicadas previamente ao processo 
de alisamento térmico. Para tanto, propôs-se analisar 
quantitativamente a perda protéica e o efeito nas 
propriedades mecânicas e nas medidas de cor 
causados pelo alisamento térmico de cabelos 
Negróides tratados com dois diferentes tipos de 
siliconas. Verificou-se a autenticidade dos cabelos 
Negróides pelo método da elipcidade, em que se 
considera uma imagem da seção transversal da 
amostra e se divide o diâmetro maior pelo diâmetro 
menor do fio. O valor encontrado para a amostra 
considerada foi de 1,85 ± 0,07, o que comprova a 
autenticidade, já que esse valor deve ser maior que 
1,75 para cabelos Negróides. O comprimento médio 
das mechas foi de 19,09 ± 1,3 cm e as medidas de cor 

iniciais são de 19,73 ± 0,33 para o parâmetro L*, 1,95 ± 
0,81 para o parâmetro a* e 2,58 ± 0,24 para o 
parâmetro b* (O projeto foi iniciado há três meses). 
Cosméticos - Características étnicas - Perda protéica 
 
 
E0677 
HÍBRIDO SILOXANO-LÍQUIDO IÔNICO ANCORADO 
EM SÍLICA MESOPOROSA E SEU EMPREGO NA 
OBTENÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE OURO 
João Paulo Vita Damasceno (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Mathias Strauss, Camila Marchetti Maroneze e Prof. Dr. 
Ítalo Odone Mazali (Orientador), Instituto de Química - 
IQ, UNICAMP 
 
A obtenção de nanopartículas de ouro (NP-Au) é de 
grande importância em áreas tais como catálise, 
conversão de energia, sensores, dispositivos 
eletrônicos e ópticos. Assim o controle do tamanho, 
morfologia e dispersão das NP têm se tornado um 
desafio que determina o desenvolvimento e a eficácia 
de novos dispositivos e tecnologias. O trabalho 
descreve a funcionalização do vidro poroso Vycor 
(PVG) com um híbrido siloxano-líquido iônico em 
diferentes quantidades. Esse híbrido foi sintetizado pela 
reação entre o (3-cloropropil)trimetoxissilano e 1-
metilimidazol, resultando em uma molécula orgânica 
positiva (ligante) balanceada por um ânion cloreto. As 
reações de funcionalização foram promovidas em 
etanol e consistiram na condensação dos grupos 
silanóis do PVG com os grupos metóxi da porção 
alcoxissilano do ligante. A propriedade de troca-iônica 
do sólido obtido (PVG-ligante) permite que o ânion 
AuCl4

- seja efetivamente ligado aos poros do vidro pela 
formação do par iônico ligante-AuCl4

-. Em seguida, os 
sólidos contendo diferentes quantidades de AuCl4

- 
foram submetidos a tratamento térmico a 873 K, o que 
converteu as espécies aniônicas em NP de ouro 
suportadas (PVG-Au). A banda de plasmon ressonante, 
o XRD e as imagens de TEM das NP-Au suportadas 
indicaram que as nanoestruturas metálicas estão 
dispersas e estabilizadas pelo ambiente em que se 
encontram. 
Nanopartículas - Ouro - Líquido iônico 
 
 
E0678 
SÍLICA MESOPOROSA CONTENDO TITÂNIO E SUA 
APLICAÇÃO COMO CATALISADOR DA 
EPOXIDAÇÃO DO (S)-LIMONENO 
Murilo Pastorello Pereira (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Juliana Martins de Souza e Silva e Prof. Dr. Ítalo Odone 
Mazali (Orientador), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
 
Nas últimas décadas, materiais à base de óxidos 
semicondutores vêm sendo empregados na catálise 
heterogênea de diversas reações. O dióxido de titânio, 
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por exemplo, possui eficiência comprovada em reações 
de fotodegradação de moléculas orgânicas, enquanto 
átomos de titânio dispersos em uma matriz de sílica são 
conhecidos por atuarem como catalisadores da 
epoxidação. Neste trabalho, foi feita a síntese de uma 
sílica mesoporosa contendo Ti na rede da sílica pela 
metodologia sol-gel, seguida do seu tratamento térmico. 
Esse tratamento confere mobilidade aos átomos de 
titânio, que se aglomeram formando nanopartículas de 
TiO2 cristalino, em geral menos ativas na epoxidação. 
Os materiais sintetizados foram caracterizados pelas 
técnicas de adsorção-dessorção de N2, Difração de 
raios X, Espectroscopia no UV-Vis e Raman, e 
Microscopia de Transmissão, e testados na epoxidação 
do (S)-limoneno, um terpeno com duas ligações duplas. 
Os produtos da reação foram analisados por 
cromatografia em fase gasosa. Os resultados 
mostraram que o material sem tratamento térmico 
apresenta maior atividade catalítica na epoxidação, 
enquanto que a alteração de cristalinidade dos núcleos 
de TiO2, dependente da temperatura de tratamento 
térmico, leva a materiais com maior seletividade para 
epóxidos internos. 
Epoxidação - Sílica mesoporosa - Titânia 
 
 
E0679 
AVALIAÇÃO DO EMPREGO DA ESPECTROSCOPIA 
NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO NA 
FISCALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
VETERINÁRIOS  
Giuliana Rigatto (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. 
Jarbas José Rodrigues Rohwedder (Orientador), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
A utilização de medicamentos veterinários na cadeia de 
produção animal está intimamente relacionada aos 
progressos experimentados pela agropecuária, 
permitindo controlar importantes zoonoses, tanto em 
caráter profilático como terapêutico. Entretanto, existem 
questionamentos a respeito da eficácia desses 
produtos uma vez que ainda não existe no Brasil 
fiscalização em medicamentos. Diante dessas 
constatações, surgem dúvidas relacionadas à qualidade 
destes fármacos. Neste estudo foi avaliado o emprego 
da espectroscopia NIR na identificação de fármacos 
que estejam fora dos padrões de qualidade ou que 
tenham sofrido adulterações. A proposta é empregar 
esta técnica como uma ferramenta de triagem 
(screening) para a cromatografia líquida, considerada a 
técnica oficial para ensaios de qualidade destes 
medicamentos. Diversos tipos e marcas de 
medicamentos veterinários a base de ivermectina foram 
adquiridos no mercado e os espectros NIR destes 
produtos foram obtidos. Os resultados mostram que o 
emprego dos espectros NIR e análises de PCA podem 
ser utilizados para definir a origem dos medicamentos, 

enquanto que o teor de princípio ativo pode ser 
determinado através de modelos PLS. 
Espectroscopia NIR - Medicamento veterinário - Quimiometria 
 
 
E0680 
AVALIAÇÃO DO EMPREGO DA ESPECTROSCOPIA 
NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO NA 
DETERMINAÇÃO DE GASES EM ÓLEOS DE 
TRANSFORMADORES 
Mariane Peres Pereira (Bolsista SAE/UNICAMP), Gilze 
B. C. Borges e Prof. Dr. Jarbas José Rodrigues 
Rohwedder (Orientador), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
 
Para a isolação elétrica de transformadores de potência 
são empregados principalmente óleo mineral derivado 
do petróleo e papel (celulose). A ocorrência de falhas 
pode retirar o transformador de operação causando a 
interrupção do fornecimento de energia elétrica. 
Durante o seu funcionamento ocorre o aquecimento 
dos isolantes, acarretando alterações físico-químicas 
resultando na formação de vários subprodutos e na 
formação de gases (CO, CO2, H2, metano, etano, 
eteno, acetilenos entre outros). Alguns estudos no 
laboratório têm mostrado que a espectroscopia NIR 
apresenta-se como uma técnica alternativa a 
cromatografia gasosa para a determinação de 
hidrocarbonetos gasosos, dióxido e monóxido de 
carbono e vapor de água em misturas de gás natural. 
Com isso, este projeto propõe o desenvolvimento de 
um método empregando a espectroscopia do 
infravermelho próximo para a determinação de metano, 
etano, eteno, acetileno, monóxido e dióxido de carbono 
devido à decomposição de óleo isolante de 
transformadores. Para a determinação dos gases foi 
empregado um sistema em fluxo e uma célula de 
permeação contendo uma membrana de silicone para a 
separação dos gases dissolvidos no óleo. Os gases 
eram conduzidos à célula de medida para obtenção do 
espectro NIR. 
Óleo isolante - Espectroscopia NIR - Quimiometria 
 
 
E0681 
ESTEREO-INVERSÃO DE ALCOÓIS SECUNDÁRIOS 
VIA PROCESSO OPERADO POR BIOCATÁLISE 
EXTRATIVA COM CÉLULAS ÍNTEGRAS 
Bruna Nicolosi Rodrigues (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. José Augusto Rosario Rodrigues (Orientador), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Compostos enantiopuros são de grande valia 
principalmente na indústria farmacêutica. Por isso, 
novas metodologias para a obtenção destes têm sido 
desenvolvidas, dentre elas as vias bio-catalíticas. Neste 
trabalho, tem-se estudado a estereo-inversão da 
mistura racêmica de alcoóis secundários utilizando-se 
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da levedura Saccharomices cerevisiae liofilizada de 
dois tipos diferentes, comercializados pela Sigma-
Aldrich como Tipo I e Tipo II. Na metodologia 
empregada, testou-se o uso de resina como suporte 
para o substrato no meio reacional, testando-se as 
resinas Amberlite XAD-4, XAD-7 e XAD-16, e 
substratos de sacrifício para regeneração do cofator 
enzimático, tais como acetona, cloroacetona e metil-
piruvato. Os resultados obtidos utilizando-se a resina 
XAD-7 e a acetona foram bons. Comparativamente, as 
demais resinas, XAD-4 e XAD-16, utilizando-se a 
acetona como cetona de sacrifício, não mostraram 
resultados significativos. Assim como os demais 
substratos de sacrifício testados, usando a resina XAD-
7, também não demonstraram resultados interessantes. 
Para forçar a redução da cetona gerada no meio pela 
oxidação do substrato, tentou-se utilizar isopropanol, 
como visto em literatura, entretanto, seu emprego 
reduziu drasticamente o ee. obtido com o S. cerevisiae 
do Tipo II e não demonstrou efeito significativo com o 
do Tipo I. 
Biocatálise - Estereo-inversão - Enantiosseletividade 
 
 
E0682 
PRODUÇÃO DE ETANOL A PARTIR DO BAGAÇO 
DE LARANJA   
Diana Martiniak Firbida (Bolsista PIBIC/CNPq), Junko 
Tsukamoto, Almas Taj Awan e Profa. Dra. Ljubica Tasic 
(Orientadora), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
O Brasil é atualmente o maior produtor e exportador 
mundial de laranja. E um dos principais problemas 
enfrentados pelas indústrias processadoras de 
derivados de laranja é o grande volume de resíduos, já 
que após a extração do suco o bagaço ainda 
representa 42% (p/p) do total da fruta. A conversão do 
bagaço de laranja em bioetanol é baseada na hidrólise 
ácida e fermentação utilizando leveduras pré-
selecionadas visando a obtenção de etanol concorrente 
aos combustíveis derivados de petróleo. Anteriormente 
à fermentação o bagaço é triturado, e então hidrolisado 
em diferentes concentrações de 0,5%, 1,0% e 1,5% de 
H2SO4, fazendo com que os polímeros de pectina, 
celulose e hemicelulose sejam convertidos em 
monômeros, principalmente, em hexoses. Em seguida, 
o pH do meio é otimizado (pH próximo a 5), e as 
leveduras, isolada (Candida parapsilosis NRRLY-
12969) ou comercial (Saccharomyces cerevisiae) são 
adicionadas ao meio iniciando o processo de 
fermentação sob temperatura de 37°C. Durante a 
fermentação as concentrações de açúcares (glicose, 
frutose, celobiose e arabinose) e etanol são 
acompanhadas e determinadas por análise 
cromatográfica de alta eficiência (CLAE). As amostras 
são coletadas em tempos determinados de 0-72 h, a 
fim de se obter o tempo necessário para a obtenção da 
maior concentração de Etanol. 

Bagaço de laranja - Fermentação - Etanol 
 
 
E0683 
CARACTERIZAÇÃO DE CHAPERONAS DE 
SECREÇÃO DA BACTERIA XANTHOMONAS 
AXONOPODIS PV. CITR 
Jéssica Mendes Moço (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Juliana Fattori e Profa. Dra. Ljubica Tasic (Orientadora), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Este projeto visa a expressão, purificação e interação 
entre algumas das possíveis chaperonas de secreção 
de bactéria Gram-negativa responsável pelo cancro 
cítrico, a Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xac). 
Conhecer a interação destas proteínas é muito 
importante para os mecanismos da virulência da Xac. 
As proteínas analisadas foram a XACb0033 e a 
XACb0032, ambas do sistema secretório do tipo IV. 
Durante os experimentos de diálise e purificação 
observou-se que a XACb0032 não é solúvel em ureia, 
mas quando em presença da sua proteína parceira 
(XACb0033) ela se torna estável, e portanto, mais 
solúvel. Com esses resultados foi possível a purificação 
do complexo, e as amostras purificadas foram 
analisadas por dicroísmo circular (CD) e a 
fluorescência, comprovando a interação entre as 
proteínas XACb0033 e XACb0032. Sugere-se uma 
possível função da XACb0033 como chaperona 
secretória do tipo VirE1. 
Proteínas - Chaperonas de secreção - Espectroscopia 
 
 
E0684 
CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE 
PRATA POR FLUORESCÊNCIA DE EMISSÃO 
Willians Micheletti Mota (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Daniela P. M. Ballottin e Profa. Dra. Ljubica Tasic 
(Orientadora), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Nanopartículas inorgânicas são amplamente utilizadas 
em várias áreas das ciências químicas, bioquímicas, 
biológicas, biomédicas e farmacêuticas, entre outras, 
com a grande eficácia. As nanopartículas de prata 
produzidas quimicamente são instáveis e necessitam 
de reagentes para estabilizá-las. Fato que não ocorre 
com as nanopartículas de prata produzidas 
biologicamente, pois a presença de proteínas e/ou 
peptídeos ( provenientes do microorganismo q u e  fo i  
u t i l i zado  na  su a  s ín tese )  ao redor das 
nanopartículas confere alta estabilidade a elas. Este 
projeto envolveu a produção de nanopartículas de 
prata químicas aplicando três diferentes procedimentos 
e a sua detalhada caracterização físico-química. 
Tamanho destas foi de 50 nm, com potencial zeta de – 
23 mV em que a estabilização com PVA resultou na 
uma mais uniforme distribuição de tamanho. Também, 
foram avaliadas as interações de nanopartículas de 
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prata com as proteínas padrão (lisozima e albumina de 
soro bovino, BSA). Foi observado que o máximo de 
fluorescência de emissão foi deslocado na presença de 
prata. Os resultados obtidos demostraram que as 
proteínas possuem alta afinidade em interagir com 
nanopartículas de prata.  
Nanopartículas de prata - Fluorescência de emissão - Proteínas 
 
 
E0685 
AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SIDERÓFOROS EM 
ACTINOMICETOS 
Déborah Ellen Salgo Gomes da Silva (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Luciana Gonzaga de 
Oliveira (Orientadora), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
 
Estudos sobre a produção de ligantes específicos de Fe 
(III) (sideróforos) foram realizados sob condição de 
deficiência deste metal, por bactérias do gênero 
Streptomyces, as quais incorporam este mineral para 
diversas funções do metabolismo celular. Os estudos 
giraram em torno das características complexantes 
destas moléculas, a fim de aplicá-las como agentes bio-
remediadores. No trabalho realizou-se uma triagem da 
produção de sideróforos em linhagens de 
actinobactérias, por técnicas colorimétricas, onde há a 
mudança de coloração de um agente complexante de 
Fe (III), o cromo azurol S (CAS), azul na presença do 
íon Fe3+ e amarelo quando é este íon é sequestrado 
pelo sideróforo. Detectou-se a produção de sideróforos 
por alguns microrganismos do gênero Streptomyces, 
como em Streptomyces coelicolor, B1, A23, A30, entre 
outras, pelo teste do CAS em meio de cultivo líquido e 
sólido. O estudo ainda contemplou a identificação das 
classes de sideróforos produzidas em algumas das 
linhagens que apresentaram resultado positivo para o 
teste do CAS, também utilizando técnicas 
colorimétricas. Adicionalmente fez-se a análise da 
concentração de sideróforos produzida para cada 
espécie e do perfil espectrofotométrico da reação 
envolvida no teste com CAS.  
Actinomicetos - Sideróforos - Cromo azurol sulfonato 
 
 
E0686 
STREPTOMYCES EM REAÇÕES DE BIOCATÁLISE 
Lucas Henrique Colombo (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Luciana Gonzaga de Oliveira (Orientadora), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Microrganismos do gênero Streptomyces produzem 
inúmeros metabólitos com ampla aplicação 
farmacológica. A biossíntese desses metabolitos é 
mediada por processos enzimáticos que ocorrem ao 
longo das vias biossintéticas e tem participação de 
mono-oxigenases, oxido-redutases e hidrolases. 
Ensaios do tipo multibiorreações foram utilizados para 

avaliar a capacidade de linhagens de Streptomyces em 
biotransformar xenobióticos. A atividade de redutases 
enantiosseletivas foi avaliada frente β-cetoésteres. Para 
o estudo de biotransformação cultivou-se diferentes 
espécies de Streptomyces e a biomassa úmida foi 
utilizada em ensaios com células integras em repouso. 
Amostras foram coletadas em intervalos de 12 horas, 
extraídas com acetato de etila e o extrato avaliado por 
GC-MS. Para a análise de enantiosseletividade utilizou-
se GC com fase estacionária quiral para separar os 
enantiômeros e diastereoisômeros. As análises 
permitiram confirmar a ação de óxido-redutases 
enantiosseletivas em bactérias do gênero 
Streptomyces. 
Streptomyces - Hidrolases - Mono-oxigenases 
 
 
E0687 
EXPLORANDO O POTENCIAL BIOSSINTÉTICO DE 
PKSS PARA A PRODUÇÃO DE MOLÉCULAS 
BIOATIVAS 
Suélen da Rocha Gomes (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Luciana Gonzaga de Oliveira (Orientadora), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Streptomyces são consideradas uma das fontes mais 
produtivas de metabólitos secundários, com uma série 
de atividades biológicas e aplicações. Dentre os 
metabólitos secundários produzidos por elas, os 
policetídeos e os peptídeos não ribossomais são 
compostos biologicamente ativos com diversas 
aplicações na medicina e são sintetizados, 
respectivamente, por policetídeo sintases (PKSs) e 
peptídeo não ribossomal sintetase (NRPS). 
Estruturalmente, ambas as enzimas são polipeptídeos 
codificados por um número variável de módulos com 
múltipla atividade enzimática. O objetivo deste projeto 
foi avaliar o potencial biossintético para a produção de 
metabólitos secundários da classe dos policetídeos 
macrolídicos complexos de 08 microrganismos 
pertencentes a uma linhagem de actinomicetos isolados 
anteriormente.  Inicialmente, foi realizada uma busca 
pelos grupamentos de genes que codificassem o 
produto de interesse a partir da triagem de módulos 
enzimáticos via experimentos de Reação em Cadeia 
Polimerase (PCR), utilizando primers que codificassem 
para as seqüências específicas. A partir daí, seria dado 
início a um programa de clonagem, sequenciamento e 
de-replicação metabólica. 
Actinomicetos - Policetídeo sintases - Policetídeos macrolídicos 
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ESTUDO DO EFEITO DO SUBSTITUINTE 
FERROCENIL EM β NAS REAÇÕES ALDÓLICAS 
ENVOLVENDO ENOLATOS DE BORO DE 
METILCETONAS 
Lucas Teruel Luz (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Luiz 
Carlos Dias (Orientador), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
 
A reação aldólica, em síntese orgânica, é uma eficiente 

ferramenta para construção de ligações C−C de 
maneira regio-, diastereo- e enantiosseletiva. Na 
síntese assimétrica de produtos naturais complexos é 
amplamente utilizada para unir fragmentos complexos. 
Nos estudos sobre a estereoindução remota 1,5 
realizados pelo nosso grupo de pesquisas, são 
empregados enolatos de boro dentre os enolatos 
metálicos conhecidos. Procurando estender os estudos 
sobre o efeito do substituinte na posição β em reações 
aldólicas entre enolatos de boro de metilcetonas e 
aldeídos, decidimos investigar a influência do grupo 
ferrocenil na posição β em combinação com diferentes 
grupos protetores no oxigênio em β (P = TBS, PMB). A 
metilcetona preparada em 3 etapas, foi a 4-(terc-
Butildimetilsililoxi)-4-ferrocenilbuta-2-ona, com 
rendimento global de 85% de rendimento. As condições 
experimentais de enolização adotadas para as reações 
aldólicas se mostraram pouco eficiente e foi necessária 
a otimização dessas condições. Depois de 
estabelecidas as condições reacionais, foram obtidos 6 
adutos de aldol com rendimentos entre 20 e 85%. 
Faremos agora, a determinação da 
diastereosseletividade, bem como a estereoquímica 
relativa dos adutos obtidos. Com esses resultados 
esperamos compreender a relação entre efeitos estéreo 
e eletrônico em sistemas com o grupo ferrocenil como 
substituinte em β. 
Reações aldólicas - Enolatos de boro - Metilcetonas 
 
 
E0689 
SÍNTESE TOTAL DO CMI-977 (LDP-977), UM 
PODEROSO AGENTE ANTIASMÁTICO 
Lui Strambi Farina (Bolsista PIBIC/CNPq), Marco 
Antonio B. Ferreira e Prof. Dr. Luiz Carlos Dias 
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
A asma é uma doença inflamatória crônica das vias 
aéreas que ataca o sistema respiratório, resultando na 
redução ou até mesmo obstrução no fluxo de ar. Cerca 
de 5% da população adulta dos Estados Unidos da 
America são acometidos por esta doença, que registrou 
em 1995 mais de 5000 mortes em território norte 
americano. No Brasil, ela representa a terceira maior 
causa de internações pelo SUS. O composto CMI-977 
foi descoberto pela CytoMed Ind. USA, o qual 
apresentou-se como um candidato promissor no 
tratamento de asma crônica, através da inibição 5-

lipoxigenase, bloqueando a produção dos leucotrienos 
mediadores inflamatórios, e apresentou em fase pré-
clinica IIa altos níveis de potência, excelente viabilidade 
oral e um perfil de segurança excepcionalmente 
favorável. Neste trabalho, foi realizada a síntese formal 
do composto CMI-977, obtendo-se o intermediário 
(2S,5S)-2-etinil-5-((4-fluorofenoxi)metil) 
tetrahidrofurano em 7 etapas e rendimento global de 
25%. Dentre as principais etapas chave, estão o uso da 
resolução cinética de Jacobsen para a obtenção do 
epóxido quiral, a ciclização oxidativa de Mukaiyama 
para obtenção do anel trans-THF 2,5 substituído e a 
homologação de Seyferth-Gilbert para obtenção do 
alcino terminal, contribuindo para os resultados 
superiores aos obtidos até a presente data por outras 
rotas sintéticas. 
Síntese orgânica - Tetrahidrofuranos - CMI-977 (LDP-977) 
 
 
E0690 
SÍNTESE DO PRODUTO NATURAL ERICANONA E 
DETERMINAÇÃO DA SUA CONFIGURAÇÃO 
ABSOLUTA 
Paula Kishi Kuroishi (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Luiz Carlos Dias (Orientador), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
 
O estudo tem como objetivo sintetizar um produto 
natural ericanona (1), isolado recentemente da planta 
da espécie Erica Cinerea. Com a conclusão da síntese, 
será possível determinar a configuração absoluta do 
produto de interesse. Inicialmente, foi preparado o 
composto (E)-3-[4-(tert-butildimetilsililoxi)fenil]acrilato de 
etila (2) com 23% de rendimento para 2 etapas, a partir 
do p-hidroxibenzaldeído (3) em uma reação de 
proteção com TBSCl seguida de uma olefinação de 
HWE. Com 2 em mãos, 3-(4-(tert-
butildimetilsililoxi)fenil)propanoato de etila (4) foi obtido 
a partir de uma reação de hidrogenação catalisada por 
Pd(OH)2/C com 96% de rendimento. Em seguida, 3-(4-
(tert-butildimetilsililoxi)fenil)propanal (5) foi obtido 
utilizando o reagente DIBAL-H com 79% de rendimento. 
Como o composto 2 foi inicialmente obtido em baixos 
rendimentos, foi realizada uma reação de Wittig a fim 
de otimizar essa etapa. O composto brometo de 
(etoxicarbonilmetil)trifenilfosfônio (6) foi obtido com 98% 
de rendimento e o produto 
(etoxicarbonilmetileno)trifenilfosforana (7), com 78% de 
rendimento. Com o reagente de Wittig (7), o composto 
2 foi obtido com 83% de rendimento para 2 etapas a 
partir de 3. Partindo do composto 5, serão realizadas 
mais 6 etapas sintéticas para a obtenção do produto 
natural ericanona (1). 
Síntese total - Reação aldólica - Indução assimétrica 
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ESTUDO MODELO VISANDO A FORMAÇÃO DO 
ANEL 2,8-DIOXABIBICLO-[3,2,1]-OCTANO CONTIDO 
NA ESTRUTURA DOS SALINECETAIS A E B 
Suzane Quintana Gomes (Bolsista PIBIC/CNPq), Carla 
Cristina Perez e Prof. Dr. Luiz Carlos Dias (Orientador), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Os estruturalmente complexos policetídeos bicíclicos 
salinecetais A e B, foram isolados em 2007 a partir da 
actinobactéria marinha Salinispora arenicola e 
apresentaram uma importante atividade na 
quimioprecenção do câncer. O objetivo desse trabalho 
de iniciação científica é fornecer uma metodologia para 
a formação do anel 2,8-dioxabiciclo-[3.2.1]-octano, que 
está presente nos salinecetais, o qual contêm 3 dos 9 
centros estereogênicos presentes nesses policetídeos. 
Dessa forma as principais etapas compreendidas nesse 
trabalho são: reação aldólicas com estereoindução 1,2-
syn, bem como redução estereosseletiva 1,3-anti da 
carbonila para formação de um 1,3-diol. Posterior 
oxidação de dupla ligação seguida de espirocetalização 
em meio ácido podem fornecer o anel bicíclo contido 
nas estruturas dos salinecetais. De acordo com a rota 
sintética proposta, obtivemos resultados positivos até a 
formação do diol. A confirmação da estereoquímica do 
produto obtido foi racionalizada no trabalho de 
Rychynovsky e colaboradores onde a obtenção de 
acetonídeos em trans provenientes de dióis 1,3-anti 
apresentam valores de deslocamento químico 
característicos para as metilas substituintes do 
acetonídeo (24 ppm) e para o carbono acetal (100,4 
ppm), devido à uma conformação do tipo bote torcido 
de 6 membros. A rota sintética se apresentou eficiente 
para formação dos intermediários desejados durante a 
síntese proposta. 
Dioxabibiclo-octano - Salinecetal - Ornitina decarboxilase 
 
 
E0692 
DIFUSÃO DE ÓXIDO NÍTRICO E S-
NITROSOGLUTATIONA ATRAVÉS DE MEMBRANAS 
A PARTIR DE FORMULAÇÕES DE HIDROGÉIS 
Amanda Osteno Lino (Bolsista SAE/UNICAMP), Victor 
Baldim e Prof. Dr. Marcelo Ganzarolli de Oliveira 
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Este estudo teve como objetivo a caracterização da 
difusão de S-nitrosoglutationa (GSNO) a partir de 
formulações em hidrogel de F127, através de 
membrana sintética de acetato de celulose. A GSNO é 
uma molécula fotossensível doadora de óxido nítrico 
(NO) e sua aplicação tópica leva à vasodilatação 
dérmica local e à ação bactericida. Para os estudos in 
vitro foram utilizadas celas de difusão de Franz. A 
GSNO íntegra difundida foi analisada por 
quimiluminescência e o NO livre resultante de sua 
decomposição térmica nas matrizes de hidrogéis, sob 
proteção da luz, foi monitorada por amperometria, com 

o uso de um eletrodo seletivo para NO. Foram 
utilizadas concentrações de GSNO de 50, 100 e 150 
mM contra um meio receptor tamponado (pH 7,4) 
contendo EDTA a 37ºC e amostragens em 1, 2, 3, 4 e 5 
h. A detecção por quimiluminescência demonstrou que 
a GSNO íntegra se difunde através da membrana e 
atinge o equilíbrio de difusão após cerca 4 h. A 
detecção amperométrica permitiu demonstrar que as 
formulações liberam NO gasoso termicamente por 
períodos prolongados. Estes resultados ampliam as 
perspectivas de uso tópico destas formulações para o 
tratamento tópico de doenças microcirculatórias. 
Difusão - Membrana - Hidrogel 
 
 
E0693 
EFEITO FOTOQUÍMICO NA LIBERAÇÃO DE OXIDO 
NÍTRICO EM DIFERENTES FORMULAÇÕES DE 
HIDROGEL 
Arthur Teixeira de Melo (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Marcelo Ganzarolli de Oliveira (Orientador), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Existe na comunidade cientifica um grande interesse na 
incorporação de doadores de óxido nítrico (NO) em 
matrizes poliméricas que podem ser utilizadas para o 
fornecimento controlado de NO em aplicações 
biomédicas. S-nitrosotióis (RSNOs) estão entre os 
doadores de NO mais utilizados como fonte exógena de 
NO na pesquisa científica. Além disso, a liberação de 
NO a partir de RSNOs pode ser aumentada por 
irradiação com luz visível, o que torna estes compostos 
bons liberadores tópicos NO quando incorporados em 
formulações de hidrogéis atóxicos. Neste trabalho 
foram utilizadas técnicas de amperometria 
espectrofotometria e quimiluminescência  para a 
modulação da liberação fotoquímica de NO a partir de 
formulações distintas de RSNOs por irradiação com luz 
visível (lambda > 480 nm), mostrando que tais sistemas 
podem encontrar utilização para o fotogeração de NO 
em tecidos-alvos. As formulações de hidrogel também 
foram modificadas de modo a aumentar o seu tempo de 
resistência na pele. Estas modificações foram 
caracterizadas por análise térmica (TGA) e as 
diferenças de temperatura de gelificação foram 
analisadas por viscosimetria. Estas formulações serão 
caracterizadas em seguida em relação às suas ações 
vasodilatadoras em aplicações tópicas. 
Fotoquímico - Hidrogel - Óxido nítrico 
 
 
E0694 
FILMES DE POLI(ÁLCOOL VINÍLICO) 
FUNCIONALIZADOS PARA REVESTIMENTOS 
ANTITROMBOGÊNICOS 
Caroline Simões Pereira (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. 
Marcelo Ganzarolli de Oliveira (Orientador), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 
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O aumento da hemocompatibilidade de superfícies de 
dispositivos biomédicos que entram em contato com o 
sangue é de grande interesse visto que a 
trombogenicidade é um dos maiores empecilhos para 
as aplicações destes materiais. Uma das estratégias 
possíveis é a inibição da adesão plaquetária, através da 
liberação de óxido nítrico (NO) na interface 
biomaterial/sangue. Neste trabalho foram obtidos filmes 
poliméricos de poli(álcool vinílico)(PVA) esterificado 
com ácido nitrosotioláctico capazes de liberar óxido 
nítrico (NO) após o contato com o sangue. Através de 
medidas amperométricas, verificou-se que a imersão 
dos filmes nitrosados em solução tampão em pH 7,4 a 
37°C, leva a um pico de liberação de NO de ca. 20 min, 
seguido de uma taxa de liberação aproximadamente 
constante por períodos de tempo superiores a 90 min. 
A molhabilidade dos filmes esterificados foi 
caracterizada através de medidas de ângulo de contato. 
Observou-se que o ângulo de contato do PVA puro 
aumenta de ca 33 para 67 graus após a esterificação o 
que representa uma hidrofilicidade maior que a de 
superfícies de colágeno. Estes resultados indicam que 
este material possui potencial para reduzir a 
trombogenicidade de dispositivos médicos de contato 
sanguíneo. 
Óxido nítrico - Trombogenicidade - Biomateriais 
 
 
E0695 
HIDROGEL LIBERADOR DE NO GASOSO PARA 
TRATAMENTO DE DOENÇAS MICROVASCULARES 
Elisa Silva Ferreira (Bolsista FAPESP), Rafael 
Vercelino e Prof. Dr. Marcelo Ganzarolli de Oliveira 
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
O óxido nítrico (NO) é uma molécula endógena, 
altamente reativa, que atua em diversos processos 
fisiológicos, como a vasodilatação e a cicatrização. Os 
S-nitrosotióis (RSNOs) são carreadores de NO e 
podem ser utilizadosem condições clínicas e 
experimentais no tratamento de doenças 
microvasculares através de aplicações tópicas. As 
ações biológicas dos RSNOs podem ser atribuídas às 
suas propriedades de liberação de NO. Desta forma é 
fundamental conhecer as cinéticas de liberação de NO 
gasoso a partir de formulações de RSNOs. Nesse 
estudo, a liberação em tempo real de NO de 
formulações de hidrogéis contendo RSNOs em 
concentrações de 50, 100 e 150 mM foi caracterizada 
pela primeira vez através de uma técnica de 
quimiluminescência, baseada na reação do NO com o 
ozônio. Foram obtidas curvas de liberação em períodos 
de tempo de 10 min com perfis distintos para cada uma 
das concentrações. Pra avaliar o efeito fisiológico 
destas  formulações sobre a vasodilatação dérmica, 
utilizou-se a fluxometria através de Laser Doppler, que 
revelou uma correlação dose-resposta positiva com na 

faixa de concentrações estudada. Estes resultados 
evidenciam uma ação biológica resultante da 
penetração transdérmica do NO com potencial para 
tratamento tópico de doenças microvasculares. 
Óxido nítrico - Hidrogel - Vasodilatação 
 
 
E0696 
AVALIAÇÃO DE DIFERENTES ESTRATÉGIAS NO 
PREPARO DE AMOSTRAS DE AMÊNDOAS DE 
GIRASSOL PARA ANÁLISE PROTEÔMICA 
Daiane Letícia Quirino de Souza, Herbert de Sousa 
Barbosa, Héctor H. F. Koolen e Prof. Dr. Marco Aurelio 
Zezzi Arruda (Orientador), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
 
O Preparo de amostras pode ser considerado como a 
etapa mais importante na análise de proteínas. Neste 
contexto, eletroforese em gel (2-D PAGE) e análise de 
imagens são as ferramentas mais aplicadas em 
estudos proteômicos comparativos. O girassol é de 
grande importância devido ao seu alto teor de 
proteínas. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar algumas estratégias para a extração de 
proteínas de sementes de girassol utilizando 2-D PAGE 
e análise de imagens. Para a extração das proteínas, 4 
parâmetros foram avaliados: solvente (água deionizada 
e tampão); temperatura (25 e 50 ºC); tempo de 
extração (10 e 20 min.) e procedimento de extração 
(maceração manual, energia ultra-sônica e radiação 
microonda), resultando em 17 procedimentos 
experimentais. Destes, 4 apresentaram os melhores 
resultados em termos de proteínas totais e foram 
selecionados para comparação utilizando 2-D PAGE e 
análise de imagem (gradientes de pH 4-7, n = 3). 
Assim, 36 spots foram detectados como 
diferencialmente expressos sendo, posteriormente, 
submetidos à identificação utilizando espectrometria de 
massas, obtendo-se 26 proteínas identificadas. Estes 
resultados mostram a importância da avaliação 
detalhada de procedimentos de preparo de amostras 
em estudos proteômicos comparativos, uma vez que 
tanto o meio de extração como o procedimento de 
extração aplicados foram decisivos para preservar a 
estrutura das proteínas após extração. 
Girassol - Preparo de amostras - Proteômica comparativa 
 
 
E0697 
ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE 
BIODEGRADAÇÃO DE BLENDAS DE POLI(ÁCIDO 
LÁCTICO)/POLI(ETILENO GLICOL)/AMIDO 
TERMOPLÁSTICO 
Gabriela de Fátima Rossi Morais (Bolsista 
PIBIC/CNPq), Luiz G. L. Germiniani, Márcia M. F. 
Ferrarezi e Profa. Dra. Maria do Carmo Gonçalves 
(Orientadora), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
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Biopolímeros têm atraído interesse por representarem 
uma alternativa para minimizar problemas ambientais 
causados pelo descarte de plásticos e por 
apresentarem potencial para substituição de polímeros 
derivados de fontes fósseis. Dentre os biopolímeros, 
destaca-se o poli(ácido láctico) (PLA). Estudos indicam 
que o PLA pode ser biodegradado entre meses e 
poucos anos sob condições favoráveis de 
biodegradação, entretanto o comportamento de 
biodegradação de suas blendas ainda é pouco 
estudado. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar o comportamento de biodegradação de blendas 
de PLA e poli(etileno glicol) (PLA/PEG), PLA e amido 
termoplástico (PLA/TPS), bem como a blenda 
PLA/PEG/TPS em condições de compostagem. Após 
240 dias de compostagem, amostras de PLA não 
apresentaram perdas de massa, enquanto que as 
blendas PLA/TPS, PLA/PEG (25% em massa de PEG) 
e PLA/TPS/PEG (19% em massa de TPS e 25% de 
PEG) apresentaram redução de 12%, 44% e 41% de 
massa, respectivamente. Além disso, as blendas 
PLA/PEG e PLA/TPS/PEG apresentaram microfraturas 
superficiais e alta densidade de poros. A alta 
porosidade das blendas pode ter sido formada pela 
lixiviação da fase de PEG durante a compostagem, 
promovendo a migração de microorganismos para o 
interior das amostras. 
Biopolímero - Biodegradação - Blenda 
 
 
E0698 
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NOVAS 
POLIIMIDAS CONTENDO O GRUPO AZOBENZENO 
Igor Miranda Santana (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra. 
Maria Isabel Felisberti (Orientadora), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 
 
Poliimidas (PI) são polímeros de alto desempenho que 
apresentam elevada resistência térmica e mecânica e 
encontram ampla aplicação em diversos segmentos 
industriais. Além dessas propriedades gerais, poliimidas 
podem apresentar características específicas 
dependendo dos grupos funcionais existentes em cada 
monômero (diaminas e dianidridos). Um dos grupos 
funcionais que tem atraído a atenção de pesquisadores 
é o grupo azo, que confere ao material a propriedade 
fotomecânica, ou seja, produzir um estímulo mecânico 
(contração, expansão etc.) através da absorção de luz. 
Este fenômeno está associado às transições cis-trans 
do grupo azo que ocorrem através da absorção de 
determinado comprimento de onda. Neste trabalho, 
novas poliimidas foram sintetizadas utilizando-se uma 
diamina contendo o grupo azo, e filmes dessas 
poliimidas foram preparados por casting. Os polímeros 
preparados foram caracterizados por técnicas 
espectroscópicas (infravermelho, ressonância 
magnética nuclear de 1H e 13C e UV-Vis) e térmicas 
(TGA e DSC) e as propriedades mecânicas e 

fotomecânicas dos filmes foram investigadas por DMA 
e ensaios de tensão/deformação. Esse novos materiais 
desenvolvidos apresentam elevado potencial para 
aplicação como sensores de radiação ultravioleta. 
Poliimidas - Síntese - Propriedades 
 
 
E0699 
CORRELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE DE IODO E 
ESTABILIDADE OXIDATIVA DE BIODIESEIS 
ORIUNDOS DE ÓLEOS VEGETAIS E GORDURA 
ANIMAL 
Carlos Alberto Teixeira (Bolsista PIBIC/CNPq), Adriano 
G. de Castro e Prof. Dr. Matthieu Tubino (Orientador), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Óleos vegetais e gorduras de origem animal são 
constituídos de triacilgliceróis que apresentam em sua 
estrutura diferentes graus de instauração em diferentes 
posições. Essa diferença de grau e posicionamento das 
instaurações lhes confere diferentes propriedades 
físicas. Para serem utilizados como fonte alternativa de 
energia em motores, os óleos são submetidos a uma 
reação química, a transesterificação, gerando uma 
mistura de ésteres dos ácidos graxos provenientes dos 
triacilgliceróis chamada de biodiesel. No presente 
trabalho estudou-se a relação entre o índice de iodo e a 
estabilidade oxidativa de biodieseis. Desde o início do 
trabalho esperava-se boa correlação, já que ambas as 
propriedades são dependentes do grau de insaturação 
dos ésteres dos ácidos graxos presentes no biodiesel. 
A determinação do índice de iodo foi feita através do 
método modificado de Friedmann, e o valor da 
estabilidade oxidativa foi obtido pelo método Rancimat 
de acordo com a norma EN 14112. A correlação entre o 
índice de iodo e estabilidade oxidativa, para os 
biodieseis, mostrou-se linear com coeficiente de 
correlação igual a 0,995. A equação obtida foi: IO = 
140,4 – 3,521 PI, sendo IO o valor do índice de iodo e 
PI o valor da estabilidade oxidativa.  Através dessa 
correlação é possível se obter um destes parâmetros 
através do outro, para os biodieseis estudados. 
Índice de iodo - Biodiesel - Titulação iodométrica 
 
 
E0700 
DETERMINAÇÃO DE ÍONS EM ÁGUA DE CHUVA  
Mariana Carvalho Vila, Eva Lúcia Cardoso Silveira, 
Marta Maria Duarte Carvalho. e Prof. Dr. Matthieu 
Tubino (Orientador), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
 
 A poluição atmosférica tem se tornado um fator de 
risco para a saúde humana. A composição da água de 
chuva é um reflexo da composição do ar atmosférico. A 
análise de íons nela contidos pode trazer informações 
da qualidade do ar da região. Os ácidos acético e 
fórmico, representados pelos ânions acetato e formiato 
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contribuem na precipitação ácida provenientes de 
emissões diretas de fontes poluidoras. O objetivo desta 
pesquisa é avaliar a qualidade do ar da cidade de 
Campinas, SP, através da análise de ânions em água 
de chuva.  As amostras de água  de chuva foram  
coletadas em equipamento  composto de uma garrafa 
plástica ligada a um funil.  As garrafas foram lavadas 
com água ultrapura antes do recolhimento das 
amostras. As amostras foram filtradas em papel de filtro 
qualitativo, armazenadas em frascos de polietileno e 
congeladas. As análises cromatográficas de íons foram 
realizadas empregando-se um cromatógrafo modelo 
882 Compact IC Plus Metrohm. Os ânions encontrados 
na amostra foram acetato 1,410 mg L-1; formiato 0,438 
mg L-1; cloreto 0,309 mg L-1;  sulfato 0,737 mg L-1 e 
traços de nitrato, nitrito e fluoreto. Pelos resultados 
obtidos até o momento, verificou-se que íons acetato e 
formiato presentes na água de chuva indicam a 
presença de ácidos orgânicos como contaminantes da 
atmosfera.  Novos estudos devem ser realizados 
empregando-se maior número de amostras. 
Água de chuva - Cromatografia de troca iônica - Poluição atmosférica 
 
 
E0701 
ESTUDO DO POTENCIAL DE LIPÍDIOS NACIONAIS 
NA PRODUÇÃO DE CARREADOR LIPÍDICO 
NANOESTRUTURADO E SUA APLICAÇÃO EM 
CABELO 
Alzira Xavier Pinto Dini (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Priscyla D. Marcato (Co-orientadora) e Prof. Dr. Nelson 
Eduardo Durán Caballero (Orientador), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 
 
Nanopartículas Lipídicas Sólidas (NLS) apresentam 
vantagens, tais como aumentar a permeação de 
moléculas na pele, manter o efeito do ativo no tecido 
alvo, melhorar a estabilidade física e química de 
agentes terapêuticos e reduzir a toxicidade. Este 
projeto visa à preparação e caracterização de um 
carreador lipídico nanoestruturado (CLN) composto por 
manteiga de Cupuaçu e Lanolina em associação com 
óleo de Buriti, com aplicação cosmética em cabelos. O 
CLN foi preparado pelo método de homogeneização à 
alta pressão e diferentes parâmetros foram estudados 
com o intuito de otimizar a formulação (pressão, 
número de ciclos, relação percentual de lipídios sólido-
líquido). Foram caracterizados quanto ao diâmetro, 
índice de polidispersidade (PDI) e carga superficial 
(Potencial Zeta) por Espectroscopia de Correlação de 
Fótons. Além disso, estudos de cristalinidade foram 
realizados por Calorimetria Diferencial de Varredura 
(DSC). Na otimização do método, a proporção de 
cupuaçu-lanolina que apresentou melhor resultado foi 
de 70:30, respectivamente, por apresentar um ponto de 
fusão acima da temperatura ambiente e corpórea 
(31,4°C). À pressão de 600 bar com 3 ciclos de 
homogeneização produziu CLN com diâmetro médio de 

190,0 nm,PDI de 0,200 e carga superficial negativa (-35 
mV) que contribuiu para a sua alta estabilidade sendo 
que, por 60 dias não houve alteração significativa nos 
parâmetros avaliados. Por DSC foram observados dois 
picos no resfriamento, um por volta de 50°C e outro em 
35°C,delimitando a presença de polimorfismo. Desta 
forma, este estudo mostrou a produção de CLN por um 
método facilmente escalonável, com baixo custo, alta 
estabilidade e com propriedades que indicam seu 
potencial no tratamento e reestruturação da fibra 
capilar. 
Nanopartículas - Cupuaçu/buriti - Cabelos 
 
 
E0702 
LABORATÓRIO VIRTUAL DE QUÍMICA II: QG100 
Aline Costa (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Nelson 
Henrique Morgon (Orientador), Instituto de Química - 
IQ, UNICAMP 
 
Neste trabalho elaborou-se e fez-se manutenção de 
aplicativos para o laboratório virtual de química 
(http://3qc.iqm.unicamp.br/LabQuim). O objetivo é 
disponibilizar virtualmente (e previamente) vídeos, 
informações e questões referentes aos experimentos a 
serem realizados nas disciplinas de serviço em Química 
Geral. Com isto, espera-se a familiarização dos alunos 
com os experimentos antes da realização prática, 
aperfeiçoando-se seus conhecimentos dos temas que 
serão trabalhados em aula. Deseja-se também 
incentivar e despertar nos alunos interesse pelos 
experimentos, levando-os a estudar de forma interativa. 
Este estudo indireto permite treinamento de conceitos e 
habilidades nos tópicos a serem abordados. Com isto o 
aprendizado é melhor e com a melhora da técnica 
minimizam-se desperdícios de reagentes e quebras de 
vidrarias. Os experimentos foram realizados e gravados 
previamente no laboratório de ensino do IQ. Nesta 
etapa o acesso ao sistema é facultativo. Observou-se 
que há ainda um falta de interesse em acessar o site e 
responder espontaneamente as questões, porém a 
ideia é fazer do site uma fórmula de avaliação junto 
com os outros requisitos da disciplina. Concluímos que 
o projeto é um bom começo e que a utilização de novos 
recursos áudio visuais para incrementar e facilitar o 
estudo fora da sala de aula deve ser incentivada. 
Laboratório - Química - QG100 
 
 
E0703 
OBTENÇÃO DE PARÂMETROS ÚTEIS EM 
CÁLCULOS DE ESTRUTURA ELETRÔNICA 
USANDO MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO 
Felipe Diego dos Santos Wieira (Bolsista 
SAE/UNICAMP e IC CNPq) e Prof. Dr. Nelson Henrique 
Morgon (Orientador), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
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Para qualquer sistema molecular, exceto átomos 
hidrogenóides, a função de onda é altamente complexa, 
impossibilitando a resolução analítica da Equação de 
Schrödinger. Assim, é necessário o desenvolvimento de 
conjuntos de funções de base, que combinadas 
representam de modo aproximado a estrutura 
eletrônica de tais sistemas. Estes conjuntos podem ser 
desenvolvidos através de diversos métodos de 
otimização, que se baseiam em obter os coeficientes 
das bases, minimizando-se a energia total do sistema. 
Nesse trabalho, conjuntos de funções de base serão 
obtidos através da otimização de funções gaussianas 
utilizando-se Algoritmos de Otimização Baseados em 
Enxame (swarm-based algorithm) e de Busca 
Estocástica. Os mesmos algoritmos serão usados 
também no processo de otimização de geometrias 
moleculares. Até o momento o aluno familiarizou-se 
com o uso dos programas de cálculos teóricos 
(GAMESS e Gaussian) e no desenvolvimento de 
funções de base para elementos do segundo período 
(Li-Ne) através do método SIMPLEX, além do estudo 
de linguagens de programação para desenvolvimento 
dos programas de otimização. 
Otimização - Geometria molecular - Funções de base 
 
 
E0704 
LABORATÓRIO VIRTUAL DE QUÍMICA: QG102 
Veronica Di Flora e Souza (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Nelson Henrique Morgon (Orientador), Instituto 
de Química - IQ, UNICAMP 
 
O objetivo deste foi apresentar aos alunos da disciplina 
QG-102 (Química Geral), ministrada no IQ/UNICAMP 
um contato prévio com atividades experimentais 
usando Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC). Foram utilizados recursos: como: sites, vídeos 
ilustrativos e questões para serem respondidas online 
com conteúdos relacionados aos experimentos a serem 
realizados. O projeto foi desenvolvido no Laboratório de 
Ensino do Instituto de Química da UNICAMP. Todos os 
materiais e reagentes foram obtidos junto deste. Os 
equipamentos de filmagem pertencem ao Laboratório 
de apoio do curso de Licenciatura. Os experimentos 
referentes à apostila da disciplina QG-102 foram feitos 
e filmados. Em seguida se procedeu as edições 
fazendo uso do software AVS vídeo Editor. As questões 
foram elaboradas com assuntos referentes a cada 
experimento, e posteriormente formatou-as em 
linguagem HTML para postá-las no site da disciplina, 
junto com os vídeos. As metas para o término do 
projeto foram alcançadas, todos os vídeos e questões 
estão finalizados, e a plataforma computacional da 
disciplina já está pronta para o uso dos alunos e estudo 
de um novo recurso para a aprendizagem. A 
continuidade do projeto deveria envolver a análise do 
desempenho dos alunos comparativamente com 
aqueles que não fazem uso do recurso audiovisual. 

Laboratório - Química - QG102 
 
 
E0705 
ESTUDO DA PURIFICAÇÃO E FUNCIONALIZAÇÃO 
DE NANOTUBOS DE CARBONO COM AMINAS DE 
INTERESSE BIOLÓGICO 
Guilherme Zainotti Miguel Fahur Bottino (Bolsista IC 
CNPq), Amauri Jardim de Paula, Andreia F. de Faria, 
Diego Stéfani T. Martinez (Co-orientador) e Prof. Dr. 
Oswaldo Luiz Alves (Orientador), Instituto de Química - 
IQ, UNICAMP 
 
Nanotubos de Carbono (NTCs) são materiais 
nanoestruturados de notável interação com 
biossistemas, sobretudo devido à sua geometria e à 
presença – quando oxidados de maneira eficiente – de 
grupos oxigenados superficiais, que, após purificação e 
funcionalização bem-sucedida, geram amostras com 
características multifuncionais. Este projeto versa sobre 
a purificação e acoplamento de aminas à superfície dos 
NTC purificados. O primeiro passo, já concluído, é o 
estudo da purificação de nanotubos de carbono de 
paredes múltiplas (NTCPM) que foram obtidos 
comercialmente. Através de planejamento experimental 
fatorial foi avaliado influência da temperatura, tempo de 
agitação e concentração de HNO3 na remoção dos 
catalizadores metálicos (ferro) e geração de resíduos 
carbonáceos (debris). Foram obtidas amostras de 
NTCPM com teor de ferro < 2.0% e livres de debris. A 
segunda fase, em execução, é a síntese de um produto 
funcionalizado utilizando o NTCPM purificado com 
aminas de interesse biológico (e.g. vitaminas, 
aminoácidos e/ou peptídeos), que será caracterizado 
por espectroscopia no infravermelho (FT-IR) e Raman, 
microscopia eletrônica de transmissão (TEM) e 
termogravimetria (TGA). 
Nanotecnologia - Biossistemas - Nanotubos de carbono 
 
 
E0706 
CONJUGAÇÃO DE POLIETILENO GLICÓIS NA 
SUPERFÍCIE DE NANOPARTÍCULAS ESFÉRICAS 
DE SÍLICA MESOPOROSA HIERARQUICAMENTE 
FUNCIONALIZADAS 
Renan Pessolano Almeida (Bolsista FAPESP), Amauri 
Jardim de Paula e Prof. Dr. Oswaldo Luiz Alves 
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
O presente projeto visa um estudo sobre a conjugação 
de dois tipos de polietileno glicóis (PEGs), um deles 
com uma das terminações contendo ácidos carboxílicos 
e o outro com as duas. As nanopartículas de sílica 
mesoporosa foram sintetizadas e caracterizadas com 
sucesso. Foi observado que com o aumento da 
quantidade de aminopropiltrietoxisilano (APTES) 
adicionado, houve um aumento na quantidade de 
grupamentos amina conjugados nas partículas, como 
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pode ser observado pelas mudanças no potencial zeta 
e RMN de 13C. Também se pode concluir que as 
funcionalizações não afetam a estrutura mesoporosa 
das partículas e nem promovem a coalescência das 
mesmas, como visto nas análises de adsorção de 
nitrogênio e espalhamento dinâmico de luz, 
respectivamente. As análises de infravermelho mostram 
que o espectro das partículas após a conjugação 
representa uma combinação do espectro da partícula 
apenas funcionalizada com o espectro do PEG. As 
análises de área superficial mostram que não houve 
uma alteração na estrutura porosa da partícula, mas 
tanto a área superficial quanto o volume médio dos 
poros foi reduzido drasticamente. As micrografias 
mostram que a superfície das partículas foi levemente 
alterada, diminuindo sua rugosidade e os mapas de 
carbono confirmam a presença do PEG na superfície 
das partículas.  
PEG - Sílica mesoporosa - EDC 
 
 
E0707 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS GLÂNDULAS DE 
VENENO DE FORMIGAS CORTADEIRAS (ATTA SP. 
E ACROMYRMEX SP.) E SUA RELAÇÃO COM A 
ECOLOGIA QUÍMICA DA INTERAÇÃO ENTRE 
ESTAS FORMIGAS E PLANTAS 
Bruno Felipe Perez (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Paulo Cesar Muniz de Lacerda Miranda (Orientador), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Os feromônios são odores que transportam 
informações específicas capazes de promover a 
comunicação entre os indivíduos da mesma espécie. 
Nas formigas cortadeiras (attines) os feromônios de 
trilha são substâncias químicas utilizadas para orientar 
a caminhada dos demais indivíduos da colônia, sendo 
produzidos por suas glândulas de veneno, como o 4-
metilpirrol-2-carboxilato de metila (1) e a 3-etil-2,5-
dimetilpirazina (2). Investigamos a composição destas 
glândulas a partir da hipótese das formigas terem 
desenvolvido uma adaptação evolutiva ao aproveitar 
substratos produzidos, como a pirazina (2), oxidá-los a 
compostos mais polares e, então, empregá-los como 
inibidores de crescimento vegetal. Empregando o 
microscópio óptico realizamos a extração das glândulas 
de veneno do abdômen de operárias e soldados, e, em 
seguida, analisamos os respectivos extratos 
metanólicos utilizando GC-MS. Como detectamos 
compostos pirazínicos em graus de oxidação mais 
elevados, realizamos a síntese destes para a 
comprovação estrutural definitiva. Conhecida a via 
biossintética sugerida para a produção do metabólito 
(2), realizamos alguns ensaios fornecendo condições 
para justificar a formação de um composto mais polar a 
partir da 2,5-dimetilpirazina (3). Contudo, ainda não 
foram obtidos resultados satisfatórios que suportassem 
esta hipótese. 

Ecologia química - Formigas cortadeiras - Semioquímicos 
 
 
E0708 
SÍNTESE DAS CAULIBUGULONAS A-D, 
DERIVADOS, E ANÁLOGOS ESTRUTURAIS COMO 
NOVOS INIBIDORES DE FOSFATASES – PARTE III 
Julio Cesar Milan (Bolsista SAE/UNICAMP), Fabrício 
Fredo Naciuk e Prof. Dr. Paulo Cesar Muniz de Lacerda 
Miranda (Orientador), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
 
A síntese das caulibugulonas A, B, C e D, bem como o 
isolamento de seus respectivos isômeros minoritários, 
foram concluídas neste ano. As substâncias obtidas 
foram comparadas àquelas extraídas do briozoário 
marinho Caulibugula intermis por técnicas de RMN em 
uma e em duas dimensões, e espectrometria de 
massas. Nossa metodologia sintética possibilitou a 
obtenção desta classe de compostos a partir de 
materiais de baixo custo e com a possibilidade de 
diversidade estrutural. Todas as oxidações para 
geração das respectivas isoquinolinodionas foram 
realizadas com N-haloamidas, reagentes contendo ao 
menos uma ligação nitrogênio-halogênio, na qual o 
produto final da reação depende das condições do 
ajuste fino do processo. Os derivados do ácido 
cianúrico forneceram a halogenação e a oxidação à 
respectiva quinona. Já os derivados da succinamida 
forneceram apenas a oxidação à respectiva quinona. 
Os novos compostos obtidos pela modificação dos 
materiais de partida podem proporcionar uma inversão 
na regioquímica desta classe de substâncias, o que 
será essencial para a síntese das isocaulibugulonas, 
que já se encontram em estudo. 
Inibidores de fosfatases - Ciclização de Pomeranz-Fritsch - 

Anticancerígenos 
 
 
E0709 
ESTUDO DA BIORREDUÇÃO DE ALQUIL-
CETOÉSTERES MEDIADA POR 
MICROORGANISMOS 
Luiz Felipe Leite Azevedo (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Bruno Ricardo Silva de Paula e Prof. Dr. Paulo José 
Samenho Moran (Orientador), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
 
Foi realizado um estudo da biorredução de α-alquil-β-
cetoésteres e de uma cicloexanona  α-substituída, 
intermediados por leveduras, principalmente a 
Saccharomyces cerevisiae, em sistema bifásico 
água/líquido iônico.  O principal objetivo foi estudar a 
quimiosseletividade, diastereosseletividade e 
enantiosseletividade das reações. No estudo com o 2-
benzilideno-3-oxobutanoato de etila, evidenciou-se a 
quimiosseletividade da biorredução em sistema bifásico 
(H2O/[bmim(PF6)]), onde o microorganismo apenas 
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reduzia a ligação C=C, mas não a carbonila. Os 
derivados desse substrato foram estudados pelo grupo 
de pesquisa. Nas diversas biorreduções com o 2-benzil-
3-oxobutanoato de etila em H2O foram evidenciadas 
conversões de 49% a 93%, com razão Syn/Anti 
variando de 30/70 a 44/56. Assim, concluiu-se que a 
redução tem uma baixa diastereosseletividade. Por fim, 
estudaram-se reações com (E)-2-
benzilidenocicloexanona, visto que esta é uma 
molécula com conformação mais rígida e que seu 
produto não racemizaria com a facilidade do produto 
obtido com o 2-benzilideno-3-oxobutanoato de etila. 
Nessas biorreduções foram obtidos baixos excessos 
enantioméricos de 5% a 23%. 
Beta-hidroxiésteres - Biocatálise - Líquidos iônicos 
 
 
E0710 
SÍNTESE DE GAMA-HYDROXIBUTENOLIDEO 
DITERPÊNICO A PARTIR DO ÁCIDO ÓZICO 
ISOLADO DA RESINA DE HYMENAEA COURBARIL 
VAR. ALTÍSSIMA 
Karina Lopes Bernardi (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Paulo Mitsuo Imamura (Orientador), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 
 
O projeto teve como objetivo sintetizar, identificar e 
caracterizar derivados contendo unidade 
hidroxibutenolídeo a partir do ácido ózico, um diterpeno 
isolado de resina obtida a partir do epicarpo da espécie 
Hymenaea courbaril var. altíssima. A transformação 
química ocorreu primeiramente com a esterificação do 
ácido ózico com diazometano, sendo obtido o (-)-trans-
ozato de metila. O éster foi então submetido a duas 
reações de foto-oxigenação, com azul de metileno 
como sensitizador na primeira e tetrafenilporfina na 
segunda, resultando em um endoperóxido, 
posteriormente reduzido com trimetilfosfito. O composto 
resultante se apresentou na forma de sólido cristalino 
com ponto de fusão de 146-148ºC e foi reduzido 
novamente com sulfato ferroso, originando um derivado 
furano. A última etapa foi uma nova reação de foto-
oxigenação, com o sensitizador rosa de bengala, 
levando à formação do composto hiroxibutenolídeo. 
Após cada etapa, os compostos obtidos foram 
purificados através de cromatografia em coluna de 
sílica-gel, utilizando misturas de hexano:acetato de etila 
como solvente. A identificação dos compostos foi 
realizada a partir de espectroscopia de ressonância 
magnética nuclear. Todas as reações foram realizadas 
com êxito, porém obteve-se o composto final em 
pequena quantidade, sendo necessário repeti-las com 
maiores quantidades. 
Diterpeno - H. courbaril - Síntese 
 
 
E0711 

ESTUDO FITOQUÍMICO DA HEDYCHIUM 
CORONARIUM. PARTE 2 
Márcia Yumi Okubo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Paulo Mitsuo Imamura (Orientador), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 
 
Hedychium coronarium é uma espécie de planta 
conhecido popularmente como “lírio do brejo”, 
pertencente à família Zingiberaceae e na literatura 
consta relatos de citotoxicidade de alguns compostos 
isolados (inibição de crescimento das células V-79 de 
hamster chinês clonado).  O que nos chamou atenção 
entre os compostos isolados foram as estruturas da 
Coronarina C e Coronarina D com unidade 
hidroxibutenolideo, um grupo funcional presente em 
muitos produtos naturais biológicamente ativos.  O 
projeto teve como objetivo dar continuidade ao estudo 
fitoquímico da H. coronarium com finalidade de isolar 
alguns dos compostos em maior quantidade para 
ensaios de atividade antiproliferativa e de inibidores de 
proteínas fosfatases, além de realizar transformação 
química de grupos funcionais para obter outros 
análogos para realização de testes de atividades 
biológicas. Como resultados foram obtidos alguns 
análogos da Coronarina D através de reações de 
cetalização, epoxidação e oxidação. Nos testes de 
inibição de fosfatases, a Coronarina D e E-Labda-
8(17),12-dieno-15,16-dial apresentaram uma boa 
inibição. O presente estudo, embora preliminar, indicam 
possíveis substâncias que poderão ser testadas, no 
futuro, como possíveis medicamentos no tratamento do 
câncer. 
Diterpenos - H. coronarium - Antiproliferativos 
 
 
E0712 
NOVOS ESTUDOS DE SÍNTESE, 
CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÕES 
FARMACOLÓGICAS DE COMPLEXOS METÁLICOS 
COM O ANTIINFLAMATÓRIO IBUPROFENO 
Ana Thereza de Moraes Fiori (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Wilton R. Lustri, André Luiz Barboza Formiga (Co-
orientador) e Prof. Dr. Pedro Paulo Corbi (Orientador), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Na busca de medicamentos mais seguros e eficientes, 
complexos metálicos de Pt(II), Pd(II), Au(I), e Ag(I) com 
diferentes classes de moléculas orgânicas têm sido 
sintetizados e estudados quanto às suas possíveis 
aplicações como fármacos no tratamento de diferentes 
enfermidades. Muitos destes estudos têm apresentado 
resultados significativos, com melhora em atividades e 
redução de efeitos secundários indesejados. Este 
trabalho tem como objetivo sintetizar um novo 
complexo de Pd(II) com o ibuprofeno, um 
antiinflamatório não esteroidal derivado do ácido 
propiônico e amplamente utilizado na clínica médica, 
podendo assim investigar suas propriedades químicas 
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e biológicas.O composto foi caracterizado por um 
conjunto de análises químicas e espectroscópicas e 
testados quanto às suas possíveis atividades 
antimicrobianas. Os resultados analíticos sugerem que 
a coordenação do ibuprofeno ao Pd(II) ocorreu através 
dos dois átomos de oxigênio do grupo carboxilato na 
proporção 1M:2L. O complexo demonstrou atividade 
antibacteriana sobre cepas de Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis e 
Staphylococcus aureus. 
Complexos metálicos - Bioinorgânica - Ibuprofeno 
 
 
E0713 
SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO ESPECTROSCÓPICA, 
ESTUDOS POR DFT E ATIVIDADES BIOLÓGICAS 
DE UM COMPLEXO DE AG(I) COM TRIPTOFANO 
Bárbara Comunian de Souza (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Marcos A. Carvalho, Raphael E.F. de Paiva, Fernando 
R.G. Bergamini, Alexandre F. Gomes, Fábio C. Gozzo, 
Wilton R. Lustri, André L.B. Formiga, Silvia M. Shishido, 
Carmen V. Ferreira e Prof. Dr. Pedro Paulo Corbi 
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Complexos de prata têm sido pesquisados e utilizados 
como agentes antibacterianos de uso tópico há vários 
anos. Um dos mais conhecidos fármacos 
antibacterianos à base de prata é a sulfadiazina de 
prata, utilizada sobretudo no tratamento de 
queimaduras. Neste trabalho é apresentada a síntese, 
caracterização espectroscópica e ensaios biológicos de 
um novo complexo de prata com triptofano. Estudos por 
análise elementar e espectrometria de massas sugerem 
a composição AgC11H11N2O2. As análises por 
espectroscopia no infravermelho e por ressonância 
magnética nuclear no estado sólido de 13C e 15N 
indicam a coordenação do ligante ao metal através dos 
átomos de nitrogênio do grupo NH2 e oxigênio do grupo 
COO-. Estudos por DFT confirmaram a estrutura do 
complexo como um mínimo de energia. Estudos 
biológicos demonstraram a atividade do complexo 
sobre as cepas bacterianas Staphylococcus aureus e 
Enterococcus faecalis (Gram-positivas), e 
Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli (Gram-
negativas). O complexo também demonstrou ser 
citotóxico sobre as células Panc-1 (carcinoma 
pancreático humano) e SK-Mel 103 (melanoma 
humano).         
Prata - Triptofano - Ensaios biológicos 
 
 
E0714 
NOVOS COMPLEXOS METÁLICOS DE AG(I) E PT(II) 
COM MERCAPTOTIAZOLINA: SÍNTESE, 
CARACTERIZAÇÃO E ENSAIOS BIOLÓGICOS 
Juliana Fukuoka Castro (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Marcelo Lancellotti, Camilla Abbehausen (Co-

orientadora) e Prof. Dr. Pedro Paulo Corbi (Orientador), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Complexos metálicos são amplamente utilizados em 
medicina, no mundo todo, no tratamento de várias 
doenças. A diversidade de compostos inorgânicos e 
suas aplicações medicinais abrangem, por exemplo, o 
tratamento do câncer e da artrite, agentes 
antimicrobianos e inibidores enzimáticos. O 
conhecimento e a compreensão dos mecanismos de 
ação farmacológica destes compostos são de 
fundamental importância no desenvolvimento de novas 
drogas mais eficientes e seguras ao homem. 
Atualmente, são utilizados complexos de ouro no 
tratamento da artrite, complexos de prata no tratamento 
de infecções bacterianas e complexos de platina no 
tratamento do câncer. Os objetivos deste trabalho 
foram a síntese, a caracterização e o estudo das 
atividades antibacterianas de novos complexos 
metálicos de prata e platina(II) com 2-mercaptotiazolina. 
Os complexos foram sintetizados em soluções aquosas 
e caracterizados por uma série de análises químicas e 
espectroscópicas, com ênfase nas espectroscopias 
vibracional, eletrônica e de ressonância magnética 
nuclear de 13C, 1H e 15N. Os estudos das atividades 
biológicas estão em andamento em colaboração com 
pesquisadores do Instituto de Biologia da UNICAMP. 
Complexos metálicos - Bioinorgânica - Mercaptotiazolina 
 
 
E0715 
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NOVOS 
COMPLEXOS DE PT(II) E AG(I) COM CEFACLOR 
Marcos Antonio Ferreira Júnior (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Fernando Rodrigues G. Bergamini (Co-orientador) e 
Prof. Dr. Pedro Paulo Corbi (Orientador), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 
 
A descoberta da atividade antitumoral da cisplatina, 
atualmente utilizada principalmente para o tratamento 
de câncer de testículo é considerado um dos marcos na 
utilização de metalofármacos no tratamento de 
doenças.  A síntese da sulfadiazina de prata em 1968, 
por sua vez impulsionou a busca por novos complexos 
contendo prata com atividade antibacteriana sobre 
bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Este 
trabalho tem por objetivos a síntese, caracterização e 
avaliação da atividade antibacteriana de novos 
complexos metálicos de Ag(I) e de Pt(II) com cefaclor 
(C15H14ClN3O4S, CEF). O cefaclor é um antibiótico da 
classe dos beta-lactâmicos, tendo sido caracterizado 
através de análises químicas e espectroscópicas, como 
a ressonância magnética nuclear (RMN), 
espectroscopia na região do infravermelho (IV), análise 
elementar e termogravimetria. A espectroscopia no IV 
indica a coordenação do CEF à prata através dos 
nitrogênios dos grupos amina e amida. O espectro de 
RMN sugere a decomposição desse composto em 
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solução. O complexo Pt-CEF foi obtido, apresentando 
proporção 1:1 metal/ligante, com formula mínima 
PtC15H12ClN3O4S:2H2O. As análises espectroscópicas 
de 13C-RMN no estado sólido e espectroscopia no IV 
indicam a coordenação do CEF à platina pelos 
nitrogênios dos grupos amina, amida e carboxilato. 
Metais em medicina - Bioinorgânica - Prata 
 
 
E0716 
SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO, ESTUDOS 
TEÓRICOS POR DFT E ATIVIDADES 
ANTIBACTERIANAS E ANTITUMORAIS DE UM 
COMPLEXO INÉDITO DE PT(II) COM NIMESULIDA 
Raphael Enoque Ferraz de Paiva (Bolsista 
PIBIC/CNPq), Sílvia M. Shishido, Carmen V. Ferreira, 
André L. B. Formiga e Prof. Dr. Pedro Paulo Corbi 
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
A nimesulida (NMS) é um fármaco antiinflamatório 
utilizado no tratamento de processos inflamatórios 
agudos ou crônicos do trato respiratório e da cavidade 
oral. A presença do grupo sulfonamida (SO2NH) torna a 
NMS um ligante versátil do ponto de vista da química 
de coordenação. O presente trabalho descreve a 
síntese e caracterização de um novo complexo de Pt(II) 
com NMS. A síntese do complexo foi realizada em 
solução, a partir da NMS e do K2[PtCl4].  A análise 
elementar de CHN sugere uma composição 1:2 
metal/ligante. A espectroscopia de RMN [1H-15N] indica 
a coordenação da NMS à Pt(II) pelo átomo de 
nitrogênio do grupo SO2NH, que é deslocado de  115,1 
ppm na NMS livre para 177,6 ppm no complexo. O 
espectro vibracional no IV do complexo sugere que um 
dos átomos de oxigênio do grupo SO2NH também 
participa da coordenação. Estudos teóricos por DFT 
confirmam a estrutura proposta com base nos 
resultados experimentais como um mínimo na 
superfície de energia potencial, com o cálculo das 
hessianas não exibindo frequências imaginárias. O 
ensaio de redução MTT mostrou a atividade citotóxica 
do complexo sobre células Panc-1 (carcinoma 
pancreático humano) e SK-Mel 103 (melanoma 
humano), com valores de IC50 de ordem micromolar.  O 
complexo apresentou maior citotoxicidade sobre células 
tumorais do que sobre células saudáveis. 
Complexos metálicos - Bioinorgânica - Ensaios biológicos 
 
 
E0717 
COMPLEXOS METÁLICOS COM TRIPTAMINA: 
SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÕES 
BIOLÓGICAS 
Wellington Seixas Castello (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Pedro Paulo Corbi (Orientador), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 
 

Complexos metálicos têm sido utilizados e investigados 
no tratamento e diagnóstico de diferentes doenças. 
Atualmente, complexos de platina, como a cisplatina e 
a carboplatina, têm sido amplamente utilizados no 
tratamento do câncer. Um destaque especial é dado 
também ao uso da sulfadiazina de prata no tratamento 
de lesões de pele causadas por queimaduras. O 
objetivo deste trabalho é sintetizar, caracterizar e 
investigar propriedades químicas e biológicas de 
complexos metálicos envolvendo paládio, platina, e 
outros metais de transição com a triptamina, um 
alcalóide encontrado em plantas, animais e fungos. 
Foram obtidos espectros de RMN de 13C e 1H, I.V. e 
realizadas análise elementar e termogravimétrica da 
triptamina. Tentativas de síntese de complexos 
metálicos utilizando este ligante foram realizadas com 
sais de platina e paládio, em diferentes valores de pH e 
solventes. Os produtos obtidos estão em fase de 
caracterização. 
Complexos metálicos - Bioinorgânica - Metais 
 
 
E0718 
OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES REACIONAIS PARA 
A REAÇÃO DE SONOGASHIRA UTILIZANDO 
COMPLEXOS DE PALÁDIO DERIVADOS DE 
CICLOFOSFAZENOS SUBSTITUÍDOS 
Renan Zorzatto de Morais (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Regina Buffon (Orientadora), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 
 
Alcinos internos são importantes como produtos finais 
ou intermediários na síntese orgânica de vários 
derivados. Um método versátil para sua produção 
consiste no acoplamento carbono-carbono de um 
haleto orgânico a um alcino terminal, a Reação de 
Sonogashira, que é catalisada por complexos de 
paládio coordenados a fosfinas na presença de um 
cocatalisador de cobre(I). Neste trabalho, se objetiva 
estudar as condições reacionais deste acoplamento, 
variando parâmetros como temperatura, razões 
molares de amina, cocatalisador e fosfina, e alterando 
as identidades da amina e da fosfina. Obtidos os 
parâmetros ótimos com paládio – trifenilfosfina (Pd – 
PPh3), catalisadores de paládio coordenados a 
ciclofosfazenos substituídos por fosfinas foram 
utilizados na presença e ausência de cocatalisador, na 
reação modelo entre bromobenzeno e fenilacetileno. 
Testes catalíticos forneceram parâmetros ótimos com 
razões molares PPh3:Pd:Cu de 6:2:1 em proporção 
diisopropilamina:fenilacetileno:bromobenzeno:Pd 
1500:750:500:1, em dimetilformamida como solvente a 
130°C e 2 h. Catalisadores derivados de 
ciclofosfazenos apresentaram atividade satisfatória 
para a reação teste não cocatalisada, atingindo 
turnovers de 250, comparados ao sistema PPh3:Pd 3:1, 
com TON de 420. A reação lateral de formação de 
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polifenilacetileno foi observada, e poderá ser alvo de 
estudos futuros. 
Paládio - Sonogashira - Acoplamento C-C 
 
 
E0719 
MICROSCOPIA CONFOCAL APLICADA AO ESTUDO 
DAS INTERAÇÕES DE METAIS COM SEDIMENTOS 
Nádia Carolina Matsukura Hoffman (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. René Alfonso Nome Silva 
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
A interação entre soluções aquosas e superfícies 
minerais apresenta grande relevância no estudo das 
reações químicas que ocorrem na natureza, estas 
reações têm um papel importante nos processos de 
dissolução, precipitação e sorção, afetando a 
composição e qualidade das águas naturais, a 
formação dos solos, a remoção de CO2 da atmosfera, a 
mobilidade de metais pesados e o ciclo global dos 
elementos químicos. O objetivo deste projeto foi de 
identificar a distribuição e disponibilidade de espécies 
químicas em diversas fases geoquímicas de 
sedimentos. Inicialmente, realizou-se a preparação de 
amostra de sílica gel com piranina adsorvida. Também 
foram utilizadas ao longo do projeto, amostras dopadas 
de Cr(III), Cr(VI) e Mg(II), e de piranina, sobre fases 
distintas de alumina e sílica. Análises qualitativas foram 
feitas no FTIR e no espectrofotômetro Cary 5000. 
Medidas de microscopia confocal foram realizadas a fim 
de obter informações mais refinadas a respeito da 
distribuição de espécies químicas em sedimentos reais 
e naturais. A utilização de uma técnica sofisticada como 
o confocal no desenvolvimento da pesquisa pode trazer 
à luz informações mais detalhadas acerca das 
propriedades de adsorção de íons metálicos nas 
diferentes fases dos sedimentos. Desse modo, 
resultados experimentais e modelamentos sobre os 
processos de adsorção na interface água/sedimento 
podem ser usados para um melhor entendimento dos 
sistemas naturais e apresentam um impacto direto na 
avaliação de riscos e elaboração de políticas 
ambientais. 
Microscopia confocal - Fluorescência - Sedimentos 
 
 
E0720 
DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTAÇÃO, 
HARDWARE E SOFTWARE PARA O ESTUDO DE 
ESPECTROSCOPIA MONOMOLECULAR DE 
FLUORESCÊNCIA EM LÍQUIDOS COMPLEXOS 
Octávio Augusto Tanaka de Carvalho (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. René Alfonso Nome Silva 
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Breve descrição do estudo: O principal objetivo deste 
projeto é o desenvolvimento de software para 
espectroscopia monomolecular de fluorescência e 

espectroscopia de correlação da fluorescência. Numa 
visão geral do projeto esse desenvolvimento do 
software irá ajudar a estudar o comportamento 
molecular nos sistemas e processos descritos acima. 
Objetivos e metodologia: Estudo dos conceitos de 
funções de correlação, desenvolvimento de um 
software (Labview) capaz de produzir sinais aleatórios e 
com esse mesmo software ser capaz de realizar cálculo 
de funções de correlação, para futuros experimentos 
químicos. Resultados: Os resultados obtidos foram os 
melhores esperados, pois a familiarização com o 
software foi rápida e juntamente com o hardware 
montado já é possível realizar experimentos para 
análise espectroscópica. Conclusões: Diante do 
trabalho realizado pode-se concluir que o projeto será 
de grande ajuda na área química e serviu de grande 
aprendizado para o aluno, já que este aprendeu a 
desenvolver algo do zero. 
Contagem de fótons - Labview - Correlador 
 
 
E0721 
MEDIDAS DE ESPECTROSCOPIA DE 
FEMTOSSEGUNDOS E ESPALHAMENTO DINÂMICO 
DE LUZ POLARIZADA E DESPOLARIZADA DE 
MISTURAS DE DISSULFETO DE CARBONO E 
COMPONENTES DO BIODIESEL 
Paula Torres Costa de Loiola (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Maria Fernanda Cerini e Prof. Dr. René Alfonso Nome 
Silva (Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
A pesquisa do biodiesel tornou-se interessante por se 
tratar de um produto relativamente novo e com grande 
eficiência ecológica. Assim surgiu a possibilidade de 
caracterização de soluções de alguns ésteres que o 
compõe, tornando-se o alvo da pesquisa, o estudo da 
dinâmica de seus componentes através de técnicas de 
correlação do espalhamento de luz, nas escalas de 
femtossegundos até milissegundos. A metodologia 
utilizada pretendia fornecer, através dos espectros 
vibracionais, as frequências vibracionais 
intramoleculares; a técnica de espalhamento de luz, 
funções de correlação características, coeficientes de 
difusão, bem como tamanho e forma das partículas; e 
por fim medidas de espectroscopia de femtossegundos 
do efeito Kerr ótico, para caracterizar as rotações 
moleculares, vibrações intra- e intermoleculares de 
baixa frequência, além da difusão rotacional. Também 
foi utilizado o reômetro para a determinação da 
viscosidade das soluções. Os resultados obtidos até 
agora foram satisfatórios quanto à resposta a 
adaptação dos equipamentos em função da 
temperatura e há sinais de que o éster escolhido possui 
interações características com o solvente escolhido, 
etanol. Um possível ponto de saturação da solução está 
em torno de 10% (m/m) estearato de etila e o objetivo 
até o final do ano de pesquisa é determinar as escalas 
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de tempo fundamentais da nucleação nesta 
concentração. 
Femtossegundos - Espalhamendo dinâmico de luz - Biodiesel 
 
 
E0722 
O USO DO MÉTODO MONTE CARLO QUÂNTICO 
PARA O CÁLCULO DE ENERGIAS DE IONIZAÇÃO 
DE VALÊNCIA E CAMADAS INTERNAS DE 
MOLÉCULAS DIATÔMICAS – PARTE II 
Eduardo José Creatto (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Rogério Custodio (Orientador), Instituto de Química - 
IQ, UNICAMP 
 
O Método Monte Carlo tem sido frequentemente usado 
para a obtenção de observáveis de moléculas ou 
átomos dada uma função de onda obtida por outros 
métodos de química quântica. Os principais são o 
Monte Carlo Quântico Variacional e o de Difusão. 
Durante o estudo destes métodos deparamo-nos com 
uma alternativa do método variacional, em que ao invés 
de utilizar a função de onda a partir de outro método 
quântico, a mesma foi gerada no próprio cálculo 
simultaneamente a determinação da energia do 
sistema. O método consiste no uso do princípio 
variacional, números aleatórios, uma malha fixa de 
valores de coordenadas e valores arbitrários para a 
função de onda. Para estados excitados também se 
utilizou a condição de ortogonalização. Em cada passo 
Monte Carlo a função de onda tentativa é modificada 
aleatoriamente e a energia é calculada com esta nova 
função; se seu valor for menor que o anterior a função é 
mantida, caso contrário ela é restabelecida. São 
efetuados tantos passos quanto à precisão desejada, 
ou até que a observável se mantenha constante. Em 
nossos estudos efetuamos simulações para a partícula 
na caixa de 1 e 2 dimensões, oscilador harmônico e 
anarmônico. Em todos os casos obtivemos tanto a 
função de onda quanto as respectivas energias exatas. 
(FAPESP, FAEPEX) 
Monte Carlo Quântico  - Potencial de ionização  - Parâmetros 

espectroscópicos  
 
 
E0723 
IMPLEMENTAÇÃO DE PSEUDOPOTENCIAL NA 
TEORIA G3(MP2) PARA MOLÉCULAS CONTENDO 
ÁTOMOS DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO 
PERÍODO DA TABELA PERIÓDICA 
Lívia de Faria Tosta, Douglas Henrique Pereira e Prof. 
Dr. Rogério Custodio (Orientador), Instituto de Química 
- IQ, UNICAMP 
 
Métodos compostos de química quântica são 
amplamente utilizados para reproduzir dados 
termodinâmicos com alta precisão. Dentre esses 
métodos, destaca-se a teoria Gaussian-n (Gn) a qual 
apresenta excelentes resultados para cálculos de 

propriedades termodinâmicas com desvios médios 
absolutos em relação a dados experimentais menores 
que 2 kcal mol-1. A teoria G3(MP2) apresenta um custo 
computacional elevado para moléculas grandes. Com o 
objetivo de reduzir esse custo sem perder a precisão 
dos resultados, introduziu-se o pseudopotencial CEP, 
em substituição aos elétrons de caroço, na teoria 
G3(MP2), G3CEP(MP2). Para tanto se removeu as seis 
primeiras funções de base internas para todas as bases 
de maneira a separar os elétrons internos dos elétrons 
de valência. Até o momento, o desvio médio absoluto 
obtido foi de 3,5 kcal mol -1 para o método G3(MP2)CEP 
contra 1.5 kcal mol-1 do método G3(MP2) o que indica a 
necessidade de otimização do método aplicado. 
Aplicações do mesmo método na teoria G3 permitiram 
determinar propriedades termoquímicas com mesmo 
nível de precisão do método original e com custo 
computacional até 70% inferior. (FAPESP, FAEPEX) 
G3(MP2) - Pseudopotencial - G3CEP 
 
 
E0724 
SÍNTESE E ATIVIDADE ANTIFÚNGICA CONTRA M. 
PERNICIOSA DE HÍBRIDOS DE ESTROBILURINA E 
ÁCIDO GÁLICO 
Bruno Matos Paz (Bolsista PIBIC/CNPq), Marjorie 
Christine Paule Bruder , Gonçalo Amarante Guimarães 
Pereira e Prof. Dr. Ronaldo Aloise Pilli (Orientador), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Ésteres de ácido gálico são conhecidos inibidores de 
uma etapa chave da cadeia respiratória de fungos. Os 
fungicidas da família das estrobilurinas, os mais 
utilizados no mundo, apresentam o grupo (E)-β-
metoxiacrilato de metila como grupo farmacofórico. 
Este trabalho visa avaliar a atividade antifúngica de um 
éster de ácido gálico contendo este farmacóforo. Foi 
obtido um intermediário avançado de 6 etapas, tendo 
como etapa chave um rearranjo de Claisen, em 33% de 
rendimento. Ainda não foi obtido êxito na condensação 
de Claisen e na remoção dos grupos de proteção, 
etapas finais da síntese. Serão testadas novas 
condições para a Condensação de Claisen, assim 
como outros grupos de proteção, para então completar 
a síntese e realizar os ensaios biológicos. 
M. perniciosa - Síntese  - Estrobilurinas 
 
 
E0725 
ABERTURA CATALISADA DE EPÓXIDOS 
ESTIRÊNICOS COM 2-SILILOXIFURANOS 
Pedro Yoritomo Souza Nakasu (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Gilmar Araújo Brito Júnior e Prof. Dr. Ronaldo Aloise 
Pilli (Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Reações de abertura de epóxidos com nucleófilos 
neutros e carregados provêm acesso a uma vasta 
gama de intermediários valiosos para a síntese de 
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produtos naturais bioativos. Por exemplo, a adição de 
alcoóis a epóxidos leva a formação da classe 
sinteticamente importante de β-alcoxialcoois. Uréias e 
tiouréias derivadas podem ativar grupos funcionais 
contendo oxigênio, como tem sido demonstrado nos 
trabalhos de Curran, e estudos subseqüentes de 
Jacobson e Schreiner e respectivos colaboradores. 
Connon tem demonstrado a aplicação de catalisadores 
do tipo N-tosil-uréias em um estudo da aminólise de 
óxidos de estireno com aminas aromáticas. Não há 
precedentes na literatura de abertura de epóxidos 
utilizando-se (2-sililóxi)furanos, contudo, há registros de 
abertura de epóxidos com silil-ceteno-acetais catalisada 
por ácidos de Lewis. Neste projeto, pretende-se avaliar 
a reação de abertura de óxido de estireno com (2-
sililóxi)-furano utilizando-se de uréias ou tiouréias como 
organocatalisadores e com uma possível co-catálise 
ácida. Caso não haja êxito na abertura de epóxidos 
organocatalisada, partiremos para uma reação 
catalisada por ácidos de Lewis moderados a fortes. 
Sililoxifuranos - Epóxidos - Abertura 
 
 
E0726 
UTILIZAÇÃO DE IMAGENS ESPECTROSCÓPICAS 
NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO PRÓXIMO PARA 
CARACTERIZAÇÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS 
FARMACÊUTICOS  
Mariana Baptistão (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. 
Ronei Jesus Poppi (Orientador), Instituto de Química - 
IQ, UNICAMP 
 
O desenvolvimento de uma metodologia analítica 
baseada na espectroscopia de imagem é de grande 
interesse para o controle de qualidade de processos 
para fármacos. Baseado nisso, este projeto dedicou-se 
a um estudo de distribuição dos componentes 
presentes em formulações farmacêuticas contendo o 
fármaco Carbamazepina. Tal estudo foi realizado a 
partir da síntese de 60 comprimidos contendo o 
princípio ativo em mesma concentração, de forma que 
se realizou 3 tipos diferentes de processo de 
homogeneização nestes comprimidos. Então, utilizando 
a Espectroscopia de Imagem na região do 
Infravermelho e a Resolução de Curvas Multivariadas 
(MCR) foi possível analisar os resultados obtidos 
através de mapas de distribuição de concentração e 
histogramas de distribuição de frequências de pixels 
por faixa de concentração. Assim, além de quantificar e 
mapear a composição dos comprimidos contendo o 
fármaco Carbamazepina é possível também uma 
caracterização dos processos de homogeneização. 
Espectroscopia - Quimiometria - Fármacos 
 
 
E0727 
CARACTERIZAÇÃO DE DISPERSÕES SÓLIDAS 
CONTENDO ATORVASTATINA CÁLCICA 

EMPREGANDO ESPECTROSCOPIA NIR DE 
IMAGEM E QUIMIOMETRIA” 
Marina De Gea Neves (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Ronei Jesus Poppi (Orientador), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 
 
Considerando que fármacos pouco solúveis em água 
podem apresentar problemas de biodisponibilidade em 
meio gastrointestinal, estratégias de formulação, tais 
como dispersões sólidas, são necessárias. Este projeto 
teve por objetivo o estudo de dispersões sólidas de 
atorvastatina cálcica e carbamazepina preparadas com 
os excipientes Gelucire® 44/14 e Soluplus® empregando 
a espectroscopia de imagem na região do 
infravermelho próximo (NIR) e de espalhamento Raman 
para sua caracterização, juntamente com ferramentas 
quimiométricas para o tratamento dos dados.  
Resultados promissores foram obtidos para as 
dispersões contendo Gelucire® 44/14 ao utilizar a 
espectroscopia Raman com regressão em Mínimos 
Quadrados Parciais (PLS), que permitiram a 
identificação de duas formas polimórficas na dispersão 
bem como a distribuição espacial das mesmas. O 
método de regressão em Mínimos Quadrados 
Clássicos (CLS) aplicado aos espectros NIR das 
dispersões contendo Soluplus® permitiu concluir que as 
dispersões são altamente homogêneas e contêm 
apenas uma forma polimórfica do fármaco.  
Espectroscopia  - Fármacos - Quimiometria 
 
 
E0728 
DETERMINAÇÃO DE MINERAIS EM AMOSTRAS DE 
PLANTA CAMELLIA SINENSIS POR 
ESPECTROMETRIA DE EMISSÃO ÓPTICA EM 
PLASMA DE ARGÔNIO COM ACOPLAMENTO 
INDUTIVO (ICP OES) 
Eliana Wendriner (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Solange Cadore (Orientadora), Instituto de Química - 
IQ, UNICAMP 
 
Camellia sinensis é um tipo de planta largamente 
utilizada na produção de diversos tipos de chás como o 
chá branco, preto e verde. As folhas podem constituir-
se em fontes de íons de metais que devem estar 
presentes na dieta humana, como Cu, Mg e Mn. Desta 
forma, foi desenvolvido um método para a 
determinação desses metais após a solubilização da 
amostra assistida por ultrassom na presença de uma 
solução extratora de EDTA (0,1mol/L, pH 10). Para o 
estudo do tratamento da amostra foi utilizado um 
planejamento fatorial de 24 com ponto central, onde as 
variáveis estudadas foram: massa da amostra (0,1; 0,3 
e 0,5g), granulometria das partículas (mesh de 100; 150 
e 270), volume da solução extratora (5,0; 7,5 e 10,0mL) 
e tempo de sonificação (2; 6 e 10min), onde a condição 
selecionada para a extração foi de massa de amostra 
de 0,5g; volume de solução extratora de 10mL; 
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granulometria das partículas com mesh de 270 e tempo 
de sonificação de 10 minutos. Após a extração, a 
quantificação dos metais foi feita por Espectrometria de 
Absorção Atômica com Chama (FAAS) e a exatidão do 
método foi avaliada utilizando-se amostras de material 
de referência certificado, para as quais se obtiveram 
recuperações na faixa de 103 – 108% para Cu; 93 – 
101% para Mg e 95 – 100% para Mn. Os dados obtidos 
mostram que o método é simples, rápido e adequado 
para a determinação dos analitos neste tipo de 
amostra. 
Chá - Íons metálicos - ICP OES 
 
 
E0729 
CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS 
DE USO VETERINÁRIO: DANOFLOXACINA E 
NORFLOXACINA 
Juliana Cristina Pereira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Susanne Rath (Orientadora), Instituto de Química - 
IQ, UNICAMP 
 
Esse projeto teve como objetivo desenvolver e validar 
método analítico, empregando a cromatografia líquida 
de alta eficiência acoplada a um detector de arranjo de 
diodos, para o controle de qualidade de 
antimicrobrianos de uso veterinário, contendo 
danofloxacina e norfloxacina. A separação da 
norfloxacina foi realizada em coluna analítica de fase 
reversa ACE C18 (250 x 4,6 mm, 5 μm) e a 
danofloxacina em coluna Eclipse Plus C18 (150 x 4,6 
mm, 5 μm). Como fase móvel foi empregada uma 
mistura de metanol:ácido fórmico 0,1%. Os métodos 
foram validados conforme preconiza o Guia de 
Validação e Controle de Qualidade Analítica do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
publicado em 2011. Os parâmetros de validação 
avaliados foram: faixa linear, linearidade, seletividade, 
repetitividade, reprodutibilidade intralaboratorial, 
exatidão e robustez. Amostras de medicamentos 
veterinários disponíveis no mercado foram analisadas. 
Fármacos veterinários - Cromatografia - Validação de métodos 
 
 
E0730 
ESTUDO DE SAIS COMPLEXOS FORMADOS POR 
COPOLÍMEROS E SURFATANTES PARA O 
PREPARO DE EMULSÕES 
Marcelo Thiago Carniato Rodrigues (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Watson Loh (Orientador), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Este estudo faz parte de uma linha de pesquisa do 
nosso grupo que envolve a obtenção de sais complexos 
solúveis em água formados pelo surfatante catiônico, 
hexadeciltrimetilamônio C16TA+, e pelo copolímero 
aniônico, poli(metacrilato-co-metacrilato etoxilado), 
P(MA-MAEOn)

- x:y, em que, n é o número de unidades 

de etileno glicol e x:y é a proporção entre MA:MAEOn. 
Foi observado que os sais complexos C16TAP(MA-
MAEOn)x:y são solúveis em água a temperatura 
ambiente, mas separam de fase com aquecimento. 
Estas propriedades estão sendo exploradas no 
presente estudo para o preparo de emulsões. O 
copolímero foi sintetizado por reação radicalar de ácido 
metacrílico com metacrilato de poli (etileno glicol metil 
éter) e caracterizado como sendo o P(MA--
MAEO24)61:39. Uma solução aquosa do copolímero foi 
titulada com C16TAOH para o preparo do sal complexo. 
Medidas de tensão superficial indicaram que o 
C16TAP(MA-MAEO24)61:39 é um composto capaz de 
reduzir a tensão superficial da água a cerca de 40 mN 
m-1. Medidas de tensão interfacial destas soluções com 
óleo mineral estão sendo realizadas a diferentes 
temperaturas. Com base nos resultados, usaremos o 
sal complexo no preparo de emulsões pelo método PIT 
(phase inversion temperature). As emulsões serão 
caracterizadas por espalhamento de luz. 
Polímero - Surfatante - Autoassociação 
 
 
E0731 
ESTUDO DA FORMAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS 
DE PRATA EM SÍLICAS MESOPOROSAS 
FUNCIONALIZADAS COM 4,4'-BIPIRIDINA 
Bruno José dos Santos (Bolsista FAPESP), Natalia 
Fattori (Co-orientadora) e Prof. Dr. Yoshitaka Gushikem 
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
O presente trabalho descreve o preparo de sílicas 
mesoporosas ordenadas (SBA-15) e não ordenadas 
(SMD) organofuncionalizadas. A sílica mesoporosa 
SBA-15 é constituída de uma estrutura porosa 
altamente ordenada e uniforme, composta de poros ou 
canais cilíndricos dispostos paralelamente e 
empacotados em arranjo hexagonal (SBA-15), e a sílica 
mesoporosa SMD é caracterizada por uma rede 
desordenada de poros, de tamanho e forma variados, 
distribuídos e interconectados aleatoriamente ao longo 
da estrutura porosa. Estas matrizes foram modificadas 
com nanopartículas de prata (AgNPs), segundo um 
procedimento em que os íons Ag+ foram inicialmente 
adsorvidos na superfície da matriz funcionalizada com o 
derivado da molécula 4,4′-bipiridina através da 
interação com os pares de elétrons do átomo de 
nitrogênio. A densidade eletrônica dos anéis aromáticos 
da molécula 4,4′-bipiridina ancoradas na superfície das 
sílicas permite a redução dos íons metálicos Ag+ 
confinados na estrutura porosa e consequente 
formação das nanopartículas metálicas (AgNPs). Os 
materiais preparados tem potencial de aplicabilidade na 
área de catálise, agente anti-bactericida e na 
construção de dispositivos de reconhecimento 
(sensores). 
Sílica mesoporosa - Nanopartículas de prata - 4,4'-bipiridina 
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Centro Pluridisciplinar de Pesquisas 
Químicas, Biológicas e Agrícolas 

 
E0732 
ESTUDOS QUÍMICOS DE EUGENIA STIPITATA 
MONITORADOS POR ENSAIOS DE ATIVIDADE 
ANTIPROLIFETIVA IN VITRO 
Angela Cristina Gomes (Bolsista ProFIS/CNPq), 
Daniela Bueno G. de Melo,  Adriana da Silva S. 
Oliveira, Ana Lucia Ruiz, João E. de Carvalho e Profa. 
Dra. Vera Lucia Garcia Rehder (Orientadora), Centro 
Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e 
Agrícolas - CPQBA, UNICAMP 
 
Eugenia stipitata (Myrtaceae) é uma espécie frutífera da 
Amazônia Ocidental, conhecida como Araçá-boi. A 
escassez de dados na literatura sobre estudos 
químicos e biológicos dessa planta nos motivou a 
realizar o estudo do óleo essencial (OE) e do extrato 
etanólico (EE) de suas folhas, monitorado por ensaios 
de atividade antiproliferativa in vitro. As folhas foram 
coletadas no pomar do CPQBA-UNICAMP. A partir das 
folhas frescas foi extraído o OE em sistema do tipo 
Clevenger o qual foi analisado por Cromatografia em 
Camada Delgada (CCD) e  Cromatografia a Gás 
acoplada a espectrometria de massas (CG-EM). O EE 
foi preparado em dispersor (Ultraturrax) utilizando as 
folhas secas e etanol 96% como solvente. Os 
rendimentos do OE e EE foram de 0,03% e 26%, 
respectivamente.  Através da análise do OE por CG-EM 
foram identificados 15 compostos, destacando o -
elemeno (49,0%),-pineno (6,5%) e germacreno D 
(6,2%). A análise do EE por CCD foi feita em diferentes 
eluentes (Hexano:AcOEt 70:30 e AcOEt:MeOH:água 
100:13,5:10) e reveladores (solução de anisaldeído e 
NP/Macrogol), sendo possível verificar a presença de 
compostos de média e alta polaridade, dos quais 
alguns pertencem a classe de fenólicos. As amostras 
do OE e EE foram submetidas aos ensaios de atividade 
antiproliferativa in vitro os quais estão em andamento.  
Eugenia stipitata  - Atividade antiproliferativa - Estudos químicos 
 
 
E0733 
ESTUDOS QUÍMICOS DE EUGENIA PYRIFORMES 
MONITORADOS POR ENSAIOS DE ATIVIDADE 
ANTIPROLIFETIVA IN VITRO 
Daniela Bueno Gomes de Melo (Bolsista 
ProFIS/CNPq), Angela Cristina Gomes, Adriana da 
Silva S. Oliveira, Ana Lucia Ruiz, João E. de Carvalho e 
Profa. Dra. Vera Lucia Garcia Rehder (Orientadora), 
Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, 
Biológicas e Agrícolas - CPQBA, UNICAMP 
 

Eugenia pyriformes Cambess (Myrtaceae) conhecida 
popularmente como Uvaia, nativa das regiões sul e 
sudeste do Brasil. Até o momento, poucos relatos estão 
descritos na literatura sobre estudos quimicos e de 
atividade antiproliferativa. Este trabalho tem como 
objetivo o estudo químico do óleo essencial (OE) e do 
extrato etanólico (EE) de suas folhas, monitorado por 
ensaios de atividade antiproliferativa in vitro. As folhas 
foram coletadas no pomar do CPQBA-UNICAMP e 
utilizadas frescas para o preparo do OE e secas para 
obtenção do EE. O OE foi obtido por extração em 
sistema do tipo Clevenger e o EE preparado em 
dispersor (Ultraturrax) utilizando etanol 96% como 
solvente. Ambos foram analisados por Cromatografia 
em Camada Delgada (CCD) em diferentes eluentes e 
reveladores e o OE foi analisado por Cromatografia a 
Gás acoplada a espectrometria de massas (CG-EM). 
Os rendimentos do OE e EE foram de 0,17% e 15,8%, 
respectivamente.  Através da análise do OE por CG-EM 
foram identificados 34 compostos, destacando o 
Biciclogermacreno (14,62%), germacreno D (11,70%) 
e- pineno (7,70%). O OE foi fracionado em coluna 
cromatográfica do tipo seca e suas frações analisadas 
por CCD e CG-EM. As amostras do OE, suas frações e 
EE foram submetidas aos ensaios de atividade 
antiproliferativa in vitro, os quais estão em andamento. 
Eugenia pyriformes  - Óleo essencial - Atividade antiproliferativa 
 

Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira 

 
E0734 
TEORIA DE RETICULADOS 
Paulo Henrique Perin Facini (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Prof. Dr. João Eloir Strapasson (Orientador), Faculdade 
de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
Um reticulado é um subconjunto de todas as 
combinações lineares inteiras de vetores linearmente 
independentes, o espaço vetorial suporte é o espaço 
euclidiano n-dimensional. Várias propriedades desta 
teoria tem relação com a álgebra linear clássica, 
entretanto a restrição aos inteiros promovem novas 
propriedades. Essencialmente os reticulados são 
grupos abelianos munidos de uma métrica euclidiana e 
os problemas complexos associados à métrica jogam 
um papel fundamental na criptografia, por outro lado 
problemas de natureza simples envolvendo a métrica 
contribuem com a teoria de códigos. Portanto, a teoria 
dos reticulados tem diversas aplicações, em especial 
na teoria de códigos (teoria que consiste em 
transformar informações em entes matemáticos e 
consequentemente usufruir das propriedades 
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associadas) e da criptografia (a criptografia consiste em 
proteger informações). Os principais objetivos são 
promover, divulgar e ilustrar mais a teoria dos 
reticulados, já que esta é uma teoria altamente 
aplicável, com muitos resultados em trabalhos 
internacionais e ainda muito restrito no Brasil. O nosso 
trabalho está na fase inicial e apresentaremos uma 
introdução a teoria dos reticulados com a perspectiva 
de aplicação a teoria dos códigos ou a criptografia.  
Reticulados - Códigos - Criptografia 
 

Instituto de Computação 

 
E0735 
UMA INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA DISCRETA 
Guilherme Silva de Paula (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Profa. Dra. Christiane Neme Campos (Orientadora), 
Instituto de Computação - IC, UNICAMP 
 
Este projeto de Iniciação Científica foi desenvolvido 
para um aluno do segundo ano do Programa de 
Formação Interdisciplinar Superior (ProFIS) e tem por 
objetivo iniciá-lo na pesquisa científica em Matemática 
Discreta. Matemática Discreta é um ramo da 
Matemática que lida com objetos discretos, objetos que 
tomam valores separados e distintos. Matemática 
Discreta é melhor entendida quando contrastada com 
Matemática Contínua, que lida com objetos cujos 
valores podem variar continuamente, suavemente. 
Neste projeto, serão trabalhados resultados e métodos 
selecionados de Combinatória Enumerativa, Teoria de 
Grafos e Teoria dos Números. O principal resultado 
esperado deste projeto é contribuir para a maturidade 
intelectual do aluno por meio do estudo de elementos 
de Matemática Discreta e de aspectos importantes da 
pesquisa científica na área. 
Combinatória enumerativa - Teoria dos grafos - Teoria dos números 
 

Instituto de Física "Gleb Wataghin" 

 
E0736 
ESTUDO DE EVENTOS SOLARES TRANSIENTES 
Joice de Oliveira Silva (Bolsista ProFIS/CNPq) e Prof. 
Dr. Anderson Campos Fauth (Orientador), Instituto de 
Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
O Sol é a principal fonte externa de energia do nosso 
planeta e possui um ciclo de atividade com 
aproximadamente 11 anos de duração. O atual ciclo 
alcançará a sua máxima atividade em 2013-2014 
quando devemos ter um aumento significativo das 
partículas solares enérgicas originadas em processos 
de explosões solares (flares solares), aceleradas por 
ondas de choque associadas com a ejeção de massa 

solar (CMEs) e as partículas aceleradas nas regiões 
rotacionais conhecidas como CIR (corotating interaction 
regions). Neste trabalho estudamos as variações no 
fluxo dos raios cósmicos detectados pelo Observatório 
Pierre Auger, Malargue, Argentina, utilizando as 
contagens/segundo dos 1600 tanques que compõem o 
detector de superfície do observatório. Cada tanque 
utiliza 1200 litros de água e três tubos 
fotomultiplicadores para detectar os fótons produzidos 
na água por efeito Cherenkov. Os detectores estão 
dentro da Anomalia Magnética do Atlântico Sul e cada 
detector registra aproximadamente 1800 partículas por 
segundo. Apresentamos os resultados da variação do 
fluxo de raios cósmicos e da sua correlação com 
eventos solares transientes associados à atividade 
solar. 
Raios cósmicos - Atividade solar - Ciclo solar 
 
 
E0737 
DETERMINAÇÃO DA DIREÇÃO DE CHUVEIROS 
ATMOSFÉRICOS INDUZIDOS POR RAIOS 
CÓSMICOS E DETECTADOS NO OBSERVATÓRIO 
PIERRE AUGER  
Paulo Renato Lima (Bolsista ProFIS/CNPq) e Profa. 
Dra. Carola Dobrigkeit Chinellato (Orientadora), Instituto 
de Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
A todo o momento, raios cósmicos oriundos dos mais 
diversos pontos do universo chegam à Terra. Cada um 
deles pode interagir na atmosfera produzindo um 
grande número de partículas secundárias. Estas, por 
sua vez, produzirão outras mais, ou em novas colisões 
com moléculas do ar, ou simplesmente decaindo em 
outras partículas. Ao final, o que se observa é um 
número enorme de partículas chegando ao solo 
praticamente ao mesmo tempo. Este fenômeno é 
chamado chuveiro atmosférico extenso. Determinar a 
direção do chuveiro atmosférico corresponde a 
encontrar a direção do raio cósmico que o originou. 
Este projeto envolve a determinação da direção de 
incidência de chuveiros atmosféricos extensos 
induzidos por raios cósmicos de altíssimas energias na 
atmosfera e detectados no Observatório Pierre Auger 
localizado em Malargüe, na Argentina. A direção de 
incidência de cada raio cósmico é encontrada a partir 
das diferenças de tempos dos sinais que as partículas 
que compõem o chuveiro por ele produzido deixam nos 
detectores. Para cada chuveiro detectado, é fitada uma 
frente plana passando pelos detectores nos instantes 
correspondentes, e, impondo uma condição de mínimos 
quadrados, são calculados os cossenos diretores da 
direção normal ao plano, que é a direção procurada. Os 
resultados da aplicação desse procedimento aos 
chuveiros detectados são comparados com os 
resultados oficiais que constam do banco de dados do 
Observatório Pierre Auger. 
Raios cósmicos - Chuveiros atmosféricos - Observatório Pierre Auger 
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E0738 
ANÁLISE DE DADOS DE COLISÕES DE RAIOS 
CÓSMICOS COLETADOS PELA COLABORAÇÃO 
BRASIL-JAPÃO (CBJ) NO INTERVALO DE ENERGIA 
DE 10^14 A 10^15 EV 
Valdiney Mauricio Batista (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Prof. Dr. Edmilson José Tonelli Manganote 
(Orientador), Instituto de Física "Gleb Wataghin" - 
IFGW, UNICAMP 
 
O estudo da radiação cósmica em detectores 
denominados emulsões nucleares e chumbo foi 
pioneiro na compreensão da estrutura da matéria. Até 
bem pouco tempo, nenhum acelerador de partículas 
conseguia chegar até as energias observadas na 
radiação cósmica (superiores a 1012 eV). Com a entrada 
em funcionamento do LHC (Large Hadron Collider) este 
panorama se modificou. Fenômenos que, 
originalmente, foram observados e estudados através 
dos experimentos com raios cósmicos, agora podem 
ser produzidos em condições controladas. No entanto, 
os detectores que utilizam emulsões nucleares e 
chumbo permitem observar as partículas emitidas a 
ângulos menores que 10-5 radianos, ou seja, a chamada 
região frontal, que dificilmente é observada em 
aceleradores de partículas, mesmo nas atuais 
montagens do LHC do CERN. Apresentamos neste 
trabalho uma análise de variáveis cinemáticas 
relacionadas a ângulos de emissão de partículas e suas 
energias, como a pseudo-rapidez ou rapidez para os 
eventos coletados pela Colaboração Brasil-Japão 
comparando-as com resultados recentes do LHC do 
CERN. 
Raios cósmicos - Colisões - Emulsões nucleares e chumbo 
 
 
E0739 
AVALIAÇÃO DO SOFTWARE DE ANÁLISE DE FMRI 
"SPM" VIA SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS E 
POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM UM EXPERIMENTO 
REAL 
José Cardoso de Souza Pereira (Bolsista 
ProFIS/CNPq), Elvis Lira da Silva (Co-orientador) e 
Profa. Dra. Gabriela Castellano (Orientadora), Instituto 
de Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
A ressonância magnética nuclear (RMN) é um 
fenômeno que acontece quando se coloca uma 
amostra, composta de núcleos com spin não-nulo, num 
forte campo magnético externo, e se aplica então um 
pulso de radiofrequência na mesma frequência de 
precessão dos spins nucleares. A partir desse 
fenômeno é possível, atualmente, gerar imagens 
funcionais para o estudo das funções cerebrais, 
utilizando uma técnica chamada de ressonância 
magnética funcional (ou fMRI, de functional Magnetic 

Resonance Imaging). O objetivo deste trabalho é 
simular imagens de fMRI e utilizar um programa 
específico (SPM, de Statistical Parametric Mapping) 
para analisar os dados da imagem, para posteriormente 
avaliar a eficácia do programa. Até o momento foram 
realizados estudos sobre os princípios físicos por trás 
do fenômeno de RMN e sobre o programa SPM. A 
seguir serão feitas as simulações de imagens e análise 
das mesmas com o SPM, para verificar o quanto os 
resultados gerados estão de acordo com o efeito 
simulado. Em seguida, serão coletadas imagens reais 
de fMRI, que serão também analisadas com o SPM. 
Ressonância magnética - fMRI - SPM 
 
 
E0740 
MONTAGEM E ALINHAMENTO DE SISTEMAS 
TRIDIMENSIONAIS 
Guilherme Arruda Pedroso (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Prof. Dr. José Joaquin Lunazzi (Orientador), Instituto de 
Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
Foi refeito o divisor de feixe a espelhos do sistema 
projetor desenvolvido em um projeto PICjr anterior para 
adaptação de um projetor multimidia a dois canais de 
video. Isto foi preciso para dar campo completo e 
estabilidade mecânica. Assim foi possível montar 
novamente projeções de video 3D esterioscópico por 
tela holográfica. Também por polarização com tela 
metalizada, porque inserimos uma lâmina polarizadora 
em cada um dos dois caminhos da luz. 
Imagens tridimencionais - Esteriocospia - Tela holográfica 
 
 
E0741 
INTRODUÇÃO À FÍSICA DAS PARTÍCULAS 
ELEMENTARES 
Dionys Dener Antonio (Bolsista ProFIS/CNPq) e Prof. 
Dr. Marcelo Moraes Guzzo (Orientador), Instituto de 
Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
A área da Física de Partículas procura responder as 
questões: Do que a matéria é feita? E como se formam 
as estruturas que existem no Universo, desde os 
núcleos, átomos e moléculas até as macro-estruturas 
cósmicas, como as galáxias e aglomerados de 
galáxias? Hoje, podemos responder a estas questões 
graças a Thomson, Rutherford, Dirac, Yukawa, César 
Lattes, Gell Mann e muitos outros que buscaram 
entender a matéria. Baseado nisso, um estudo está 
sendo realizado sobre o Modelo Padrão de Partículas, 
as características de cada partícula deste modelo: 
quarks, léptons e bósons, como foram descobertas 
essas partículas e como são feitas as pesquisas para a 
descoberta de novas partículas. Através de leituras e 
discussões sobre o assunto entre o aluno e o 
orientador, foi possível entender como estas partículas 
foram descobertas e suas características. 
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Física - Física de partículas - Partículas elementares 
 

Instituto de Geociências 

 
E0742 
PARTICULADOS ATMOSFÉRICOS NA REGIÃO DO 
BAIXO TAPAJÓS, AMAZÔNIA 
Mariana da Silva Lima (Bolsista ProFIS/CNPq) e Prof. 
Dr. Bernardino Ribeiro de Figueiredo (Orientador), 
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
O presente estudo inclui a determinação da 
composição química e mineralógica dos particulados 
atmosféricos coletados em certas localidades da região 
amazônica, com o objetivo de avaliar o contraste 
geoquímico entre a área urbana e área de reserva 
florestal e para verificar a provável influência das 
deposições atmosféricas na composição do solo 
superficial de ambas as áreas. Para isso, foi realizado 
um levantamento bibliográfico de estudos anteriores 
sobre particulados atmosféricos na Amazônia, sobre os 
processos atuantes na Zona Crítica da Terra e sobre 
química e física da atmosfera. A determinação da 
composição química de materiais terrestres como solo 
superficial e aerossóis servirá de base para 
comparações com os dados da literatura e inferências 
sobre qualidade de solos, contaminação do ar e efeitos 
em saúde.  
Amazônia - Solo - Particulado atmosférico 
 

Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científica 

 
E0743 
ALGORITMOS GENÉTICOS PARA AGRUPAMENTO 
DE DADOS DE COBERTURA VEGETAL 
Alexandre Lorca Serafini (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Prof. Dr. Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto 
(Orientador), Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científica - IMECC, UNICAMP 
 
Neste projeto, estudamos o problema de agrupamento 
de dados, que consiste em dividir em grupos um 
número grande de dados, segundo algum critério de 
semelhança. Damos especial atenção ao problema de 
detecção de tipos diferentes de cobertura do solo a 
partir de imagens de satélite do estado de São Paulo. 
Investigamos algumas propostas de algoritmos 
aplicáveis ao problema de imagens, e implementamos, 
em MATLAB, um algoritmo genético para esse fim. O 
algoritmo foi aplicado à detecção da cobertura vegetal 
do estado de São Paulo e seu desempenho foi 
comparado ao do método básico das médias-k. 
Algoritmo - Médias-k - Agrupamento de dados 

 
 
E0744 
DETECÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DA FACE 
USANDO ALGORITMOS GENÉTICOS 
Jessica do Nascimento (Bolsista ProFIS/CNPq) e Prof. 
Dr. Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto 
(Orientador), Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científica - IMECC, UNICAMP 
 
Este estudo refere-se a um dos ramos da Inteligência 
artificial: Computação evolutiva. Seu objetivo é a 
criação de um algoritmo genético que possibilite o 
reconhecimento de características faciais em imagens 
estáticas. Nos dias de hoje, o reconhecimento facial 
tem tido grande aplicação em áreas que vão desde a 
fotografia até a segurança. Entretanto, o 
reconhecimento facial é extremamente difícil, dada a 
variedade das características das fotos, como 
luminosidade, enquadramento, posicionamento do 
rosto, existência de fundos complexos e presença de 
características secundárias, como óculos, barba e 
bigode. Sendo assim, é natural que se recorra a 
métodos heurísticos para a solução do problema. 
Nesse trabalho, elaboramos um algoritmo genético, em 
MATLAB, que permite a detecção automática de faces 
em uma fotografia, bem como a extração de 
características faciais, como olhos, nariz e boca, em 
regiões predeterminadas. Depois de elaborado, o 
algoritmo será aplicado a uma série de fotografias reais, 
com faces de diferentes tamanhos, formatos e 
posições. Esperamos, com isso validar essa proposta e 
permitir que outras pessoas usem o algoritmo em suas 
aplicações pessoais. 
Algoritmos - Detecção - Características 
 
 
E0745 
QUAL PROJETO DEVO ESCOLHER? OU COMO 
TOMAR DECISÕES EM SITUAÇÕES DE INCERTEZA 
Camila Aparecida Pereira Franco (Bolsista 
ProFIS/CNPq) e Profa. Dra. Laura Leticia Ramos Rifo 
(Orientadora), Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científica - IMECC, UNICAMP 
 
A todo momento as pessoas precisam tomar decisões, 
algumas com consequências mais simples, outras com 
consequências mais complexas. A Teoria da Decisão 
permite racionalizar a tomada de decisões através das 
informações que as pessoas possuem antes de fazer 
sua escolha ou depois de observarem uma amostra 
pertinente ao problema. Ela utiliza-se da teoria da 
probabilidade e das preferências particulares da 
pessoa, modeladas através de uma função de utilidade, 
para, então, mostrar a melhor decisão a ser feita. O 
objetivo do presente estudo é adquirir conhecimento 
sobre os elementos básicos da teoria da decisão e 
aplicar suas ferramentas de maneira adequada nas 
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diversas situações, reais ou hipotéticas, do cotidiano 
das pessoas. Para tanto, será analisado conceitos 
básicos de probabilidade e será explorada a bibliografia 
já existente sobre o assunto. Como resultado, espera-
se que tal teoria seja aplicável a qualquer problema de 
tomada de decisão. 
Cálculo de probabilidades - Inferência bayesiana - Teoria da decisão 
 

Instituto de Química 

 
E0746 
CARACTERIZAÇÃO TEÓRICA DO MECANISMO DE 
DESAMINAÇÃO DE CITOSINA E GUANINA NA 
PRESENÇA DE N2O3 
Dênnys William Barbosa Martins (Bolsista 
ProFIS/CNPq) e Prof. Dr. Nelson Henrique Morgon 
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
O desenvolvimento da química teórica tem sido 
alcançado gradativamente nos últimos 100 anos, 
graças aos avanços de metodologias e tecnológicos. 
Este projeto é composto de duas partes principais: 1) 
Familiarização com os recursos computacionais e 
conhecimento de métodos e técnicas, e 2) Estudo do 
mecanismo experimental da "Desaminação de citosina 
e guanina em desoxinucleotídeos e oligonucleotideos" 
usando-se métodos de estrutura eletrônica. Na primeira 
parte o aluno foi exposto ao formalismo teórico e a um 
contato preliminar com o sistema operacional  FreeBSD 
(baseado em UNIX). Utilizou-se também algumas 
ferramentas computacionais como o programa de 
estrutura eletrônica (GAMESS), visualizador de 
moléculas (Molden) e editor de texto (LaTex) que 
auxilia na produção de textos científicos. Cálculos 
teóricos preliminares foram efetuados na otimização de 
estruturas moleculares de sistemas simples. A etapa 
seguinte, em desenvolvimento, envolve, após este 
aprendizado inicial, o estudo teórico do mecanismo 
reacional da desaminação de citosina e guanina na 
presença de N2O3. A caracterização do mecanismo 
teórico será feita através de cálculos de Energias de 
ativação, Estado de Transição e Entalpia padrão de 
formação dos reagentes e produtos.  
Desaminação - Citosina - N2O3 
 
 
E0747 
DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS 
EXPERIMENTAIS PARA O ESTUDO DE 
ESPECTROSCOPIA CORRELAÇÃO DA 
FLUORESCÊNCIA EM LÍQUIDOS COMPLEXOS 
Walison Zaqueu Martins de Almeida (Bolsista 
ProFIS/CNPq) e Prof. Dr. René Alfonso Nome Silva 
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 

O presente trabalho consiste na construção de um 
equipamento de espectrofluoremetria para detecção de 
uma molécula só. Após uma etapa inicial de revisão de 
literatura e estudo das técnicas de fluorescência, 
realizou-se uma etapa de análise e construção de 
vários instrumentos óticos. Até o momento foi analisado 
o nível de absorbância em função do comprimento de 
onda de cerca de oitenta (80) filtros que serviram para 
serem introduzidos no aparelho para impedir a 
passagem de fótons alem do  necessário, fazendo com 
que os dados obtidos sejam os mais exatos possíveis. 
Esta análise foi utilizada em conjunto com as 
propriedades de emissão dos vários lasers disponíveis 
para a seleção do melhor filtro, bem como do melhor 
espelho dicróico, de modo a eliminar luz de excitação. 
Em paralelo, foi realizada a análise mecânica de um 
microscópio metalográfico, a fim de avaliar a utilização 
da peça mecânica, bem como de alguns componentes 
óticos, na construção do instrumento de uma molécula 
só. Esta análise permitiu uma descrição detalhada do 
funcionamento deste microscópio. Além disto, esta 
análise permitiu realizar a discussão de dois novos 
desenhos para a fonte de luz. A nova fonte de luz deste 
microscópio será a base de laser ao invés de lâmpada. 
Planejou-se a realização de desenho de uma peça 
mecânica para direcionar a luz do laser até o porta-
amostras deste microscópio. 
Espectroscopia - Fluorescência - Líquidos complexos 
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Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira 

 
E0748 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ENERGIAS 
LIMPAS - FUNDAMENTOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE CARRO SOLAR PARA 
FINS DIDÁTICOS 
Bruna Andrade Silva (Bolsista PICJr/CNPq), Tarielly de 
Paula Rabichini (PICJr), Danielle Daiane Affonso 
(PICJr) e Prof. Dr. Álvaro de Oliveira D’Antona 
(Orientador), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
Parte-se de uma reflexão conceitual a respeito do tema 
dimensões humanas das mudanças climáticas, com 
ênfase no estudo de termos como impactos das ações 
humanas; compensação e mitigação. Para alguns 
cientistas, gases de efeito estufa como o CO2 
contribuem para as mudanças climáticas da terra. O ser 
humano é o principal responsável pela emissão do gás 
carbono - boa parte dele emitido por veículos com 
motores movidos a combustíveis fósseis. Dado o papel 
central que se atribui a tais emissões, concentramos 
nossos esforços em torno da discussão bibliográfica 
sobre a) energias limpas, especificamente a energia 
solar; e b) novas tecnologias na produção de meios de 
transporte urbano, especificamente o carro solar. O 
poster apresenta tal reflexão, articulando-se a um 
projeto mais amplo, realizado na Faculdade de Ciências 
Aplicadas, para o desenvolvimento de miniaturas de 
carros elétricos para o aprendizado de elementos 
essenciais da física e da engenharia para a 
compreensão dos processos implicados na efetiva 
produção dos itens “a” e “b” anteriormente 
mencionados. 
Energias limpas - Mudanças ambientais - Dimensões humanas 
 
 
E0749 
ESTUDO DE FUNÇÕES COM O USO DO SOFTWARE 
WINPLOT 
Felipe da Cunha Santos (Bolsista PICJr/CNPq), Karine 
de Lima (PICJr), Naômi Manfrini de Camargo (PICJr) e 
Profa. Dra. Bianca Morelli Rodolfo Calsavara 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
Nos ensinos Fundamental e Médio, a Matemática é 
transmitida para o aluno de um modo resumido e 
superficial, especificamente na área de funções, este 
fato não é diferente. Devido a forma como as funções 
são estudadas no Ensino Médio, quase não são 
tratados exemplos da aplicação de funções e também 
não ocorre estudo de representação gráfica destas, 

sendo que tais ferramentas facilitariam o entendimento 
deste conteúdo. Esses fatos muitas vezes distanciam o 
estudante da Matemática e fazem com que os mesmos 
não se interessem por ela. Com o auxílio de um 
software a observação de valores, padrões e 
propriedades existentes em funções pode ser mais fácil 
e mais rápida. Neste projeto é utilizado o auxílio do 
software WinPlot para que sejam observadas algumas 
caracteristicas de vários tipos de funções, como 
lineares, quadráticas, modulares, exponenciais, 
logaritmicas e trigonométricas. Além disso, são 
estudadas algumas aplicações destes diferentes tipos 
de funções. 
Funções - Aplicações de funções - Software Winplot 
 
 
E0750 
CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE SÓLIDOS 
GEOMÉTRICOS 
Bruna dos Santos Oliveira (Bolsista PICJr/CNPq), 
Tayná Mikaela Salvogin (PICJr), Renato Wiss Polliti 
(PICJr), Lucas Ramon (PICJr) e Prof. Dr. Cristiano 
Torezzan (Orientador), Faculdade de Ciências 
Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
Neste projeto estudamos os principais sólidos 
geométricos presentes no currículo do ensino médio. O 
estudo é baseado na construção efetiva dos objetos e 
posterior investigação de suas propriedades através de 
experimentos para finalmente formalizar os conceitos e 
deduzir expressões matemáticas. Sofwares 
computacionais, como o Poly e JavaView, também 
foram utilizados para o estudo da geometria espacial 
através de simulação. Neste trabalho serão 
apresentados objetos construídos pelos alunos e 
resultados das investigações a respeito da rigidez de 
sólidos platônicos. 
Geometria espacial - Sólidos geométricos - Sólidos platônicos 
 
 
E0751 
ESTUDO SOBRE A GEOMETRIA E MATRIZES 
Wagner Emanuel Aiello (Bolsista PICJr/CNPq) e Prof. 
Dr. João Eloir Strapasson (Orientador), Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
O nosso trabalho consiste em compreender e ilustrar 
alguns conceitos matemáticos como, por exemplo, 
função, geometria plana e matrizes. Inicialmente 
estudamos os dois primeiros conceitos, função e 
geometria plana ambos individualmente. O conceito 
função foi trabalhado sob a orientação da professora 
Bianca Calsavara e para esse fim, aprendemos a 
utilizar o software o winplot. O conceito geometria plana 
foi trabalhado sob a orientação da professora Rúbia 
Amaral, e estudamos formas geométricas, para tais fins 
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aprendemos a usar o software Geogebra. No caso do 
conceito de matrizes, que é visto como uma 
organização de dados ou de informações em formato 
de tabela, geralmente é abordado de maneira individual 
durante o ensino Médio, porem ela tem uma forte 
ligação com a geometria, que geralmente não é vista. O 
objetivo principal do nosso trabalho é compreender e 
ilustrar as propriedades de matrizes que possuem 
relações com a geometria; para nosso objetivo ser 
alcançado usufruímos dos softwares maxima e 
mathematica. Conseguimos ilustrar algumas conexões 
como por exemplo propriedades de determinantes com  
áreas e volumes. 
Matrizes - Geometria - Funções 
 
 
E0752 
ENERGIA EM TRANSFORMAÇÃO: CARRO SOLAR 
PARA FINS DIDÁTICO 
João Pedro Nery da Cruz (Bolsista PICJr/CNPq), 
Michael Luan Silva Cordeiro (PICJr), Rebecca Pacheco 
Barbosa (PICJr) e Prof. Dr. Marcelo Zoega Maialle 
(Orientador), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
Este projeto visa o desenvolvimento de um conjunto de 
peças (kit) para a construção de um carro solar, que 
permita demonstrar o uso potencial de uma fonte de 
energia limpa. O projeto está associado a outros 
projetos PICJr com participação de quatro professores 
da FCA (Álvaro Dantona, Eduardo Okabe, Leonardo 
Duarte e Marcelo Maialle, todos da FCA-Unicamp), e 
contemplará um total de doze estagiários (três por 
professor). Cada professor dará ênfase em sua área de 
conhecimento. Nossa contribuição focará aspectos da 
Física relevantes ao problema, como, por exemplo, as 
transformações energéticas. Os conjuntos 
desenvolvidos serão usados com alunos do ensino 
médio para demonstrar conceitos de física, como 
eletricidade, eletromagnetismo e dinâmica. Os 
conjuntos também estimularão a discussão sobre as 
fontes de energia atuais e seus impactos socio-
ambientais, e fomentar a busca de soluções criativas 
para o problema energético global. 
Energia - Energia Solar - Hidrogênio 
 

Instituto de Física "Gleb Wataghin" 

 
E0753 
MONTAGEM E ALINHAMENTO DE SISTEMAS DE 
IMAGENS TRIDIMENSIONAIS 
Rafael Pedro da Silva (Bolsista PICJr/CNPq), 
Jacqueline dos Anjos Bandeira (PICJr), João Guilherme 
Silva Ribeiro (PICJr) e Prof. Dr. José Joaquin Lunazzi 
(Orientador), Instituto de Física "Gleb Wataghin" - 
IFGW, UNICAMP 

 
O objetivo de se fazer imagens tridimensionais vem 
sendo desenvolvido. Os três alunos aprenderam a fazer 
fotografia estéreo com métodos para fazer as duas 
tomadas que representam a visão dos olhos esquerdo 
e direito. A montagem foi realizada usando um 
programa livre, que trabalha em camadas e separa nas 
cores básicas da tricromia. Construiram os óculos 
bicolor usando acetato que foi selecionado no mercado 
pelo orientador. Construiram um adaptador com dois 
espelhos para fazer fotografia estéreo com uma câmera 
profissional, Nikon D3100. Conheceram hologramas e 
receberam o evento "Exposição de Holografia" 
complementando a introdução a imagem tridimensional. 
Aprenderam a medir a refletividade de um espelho, e 
reduziram a de um espelho comum a 20% para que 
funcionasse semelhante a um espelho arqueológico. 
Com esse espelho aplicaram a ideia de se comunicar a 
distância refletindo o sol, chegando a 1,4 km. 
Realizaram figuras que mostram como a luz viaja mais 
lentamente nos materiais gerando os desvios por 
reflexão e por refração utilizando o programa livre 
Inkscape. Tiveram um reforço no uso da matemática e 
na aplicação de fórmulas. 
Anaglifo - Óptica - 3D 
 

Instituto de Química 

 
E0754 
SPOT TEST SEMIQUANTITATIVO PARA FE (II) EM 
ÁGUAS A PARTIR DE REAÇÃO COM O-
FENANTROLINA 
Vitória Catarina Zancani de Oliveira (Bolsista 
PICJr/CNPq), Raíssa de Moura Frasson (PICJr), 
Taynara Lehn Barros (PICJr), Patrícia de Pádua Castro, 
Suryyia Manzoor, Willian Leonardo Gomes da Silva, 
Tathiana Almeida Guizellini, Acácia Adriana Salomão e 
Profa. Dra. Adriana Vitorino Rossi (Orientadora), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Spot test é um procedimento analítico simples, rápido, 
de baixo custo e baixo limite de detecção. Neste 
trabalho, estudamos as melhores condições para um 
spot test semiquantitativo para íons Fe (II) utilizando o-
fenantrolina, para formar um complexo avermelhado 
solúvel em água, com absortividade molar = 4,9103 L 
mol-1 cm-1 em 509 nm (absorção máxima). O uso de 
solução etanólica de cloridrato de hidroxilamina 
(NH2OH.HCl) 10% (m/v) com solução de sulfato ferroso 
(FeSO4.7H2O) diluídas em tampão acetato (pH = 4,0) 
mostrou-se adequado. A partir da mistura de 10 L de 
solução das soluções reagentes em dispositivos 
microfluidicos empregando papel de celulose como 
substrato foram obtidos padrões coloridos que servem 
para quantificar visualmente o analito na faixa de 
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0,2910-4 a 1,510-4 mol/L, com potencialidade para 
aplicação na análise de amostras de águas.  
Spot test - Fe (II) - Água 
 
 
E0755 
REAÇÕES COMPOSTOS GERADOS NA  
REVELAÇÃO POR CROMATOGRAFIA EM CAMADA 
DELGADA COM ANISALDEÍDO E VANILINA 
Mariana de Mates Virgolino (Bolsista PICJr/CNPq), 
Gabriel Nattan Nogueira e Silva (PICJr), Jéssica 
Rodrigues de Andrade (PICJr), Bruna Z. da Costa, 
Lucas G. Martins, Maria Lair Sabóia e Profa. Dra. Anita 
Jocelyne Marsaioli (Orientadora), Instituto de Química - 
IQ, UNICAMP 
 
A Cromatografia em Camada Delgada (CCD) é uma 
técnica cromatográfica amplamente utilizada por ser um 
método rápido, simples e econômico. Comumente, 
após esse processo é necessária a utilização de 
soluções reveladoras para visualização dos compostos 
analisados. Dentre as mais utilizadas, estão as 
soluções ácidas alcoólicas de anisaldeído e vanilina. 
Estes reveladores são universais para a detecção de 
uma grande variedade de compostos orgânicos, 
promovendo diferentes cores dependendo do analito. 
Logo, o objetivo deste projeto consistiu na identificação 
dos produtos coloridos formados a partir da reação da 
anilina com as soluções reveladoras de anisaldeído e 
vanilina. As reações foram realizadas em placas de 
Petri contendo uma quantidade suficiente de sílica para 
adsorção dos reagentes. Após a adição dos reagentes 
e evaporação do excesso de solvente, as placas foram 
mantidas sob aquecimento a aproximadamente 150°C, 
por tempos adequados para cada reação. As reações 
foram extraídas com metanol e analisadas por CG-EM. 
Foi possível identificar os produtos N-(4-
metóxibenzilideno)anilina e 2-metóxi-4-
((fenilímino)metil)fenol oriundos das reações da anilina 
com o anisaldeído e vanilina, respectivamente, ambos 
possuindo coloração amarela. Novos experimentos 
estão sendo realizados utilizando derivados da anilina. 
Cromatografia em camada delgada - Anisaldeído - Vanilina 
 
 
E0756 
PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 
NOS PROJETOS DE PESQUISA DO INSTITUTO 
NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM 
BIOANALÍTICA 
Roberta Cristina Martins Mendes (Bolsista 
PICJr/CNPq), Iago Lopes Sanches Lugiannatiello, 
Sabrina Lopes Cavalcanti Perazzo (PICJr), Lucilia Vilela 
de Melo, Lauro Tatsuo Kubota (Co-orientador) e Profa. 
Dra. Carla Beatriz Grespan Bottoli (Orientadora), 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 

O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 
Bioanalítica (INCT-Bioanalítica) consiste em uma rede 
de diferentes instituições de ensino superior brasileiras, 
sendo o Instituto de Química (IQ) da Unicamp um dos 
participantes. Como um dos seus objetivos específicos 
é a disseminação do conhecimento em bioanalítica 
para a sociedade, o presente projeto visa mostrar aos 
alunos de ensino médio da rede pública de Campinas e 
região algumas das pesquisas realizadas pelo INCT-
Bioanalítica e envolvê-los em mini projetos inseridos 
nas diferentes linhas de pesquisa. Estes mini projetos 
estão sendo realizados em diversos laboratórios do IQ - 
Unicamp, versando sobre os seguintes conhecimentos: 
Espectrometria de Massas, Química de proteínas, 
Proteômica, Instrumentação Analítica, Separação 
Eletroanalítica, Microfabricação de Sistemas Analíticos, 
Microsistemas de Análise, Eletroforese Capilar, 
Desenvolvimento de sensores, Cromatografia Líquida 
de Alta Eficiência, Cromatografia Gasosa e Bioanalítica. 
A participação nesses mini projetos proporcionou o 
aprendizado teórico e experimental de diversos 
conceitos químicos, além da convivência no ambiente 
universitário, o que possibilitou a visualização de como 
se desenvolve um projeto de pesquisa, contribuindo 
assim para o estímulo da continuidade dos estudos 
após o ensino médio. 
Cromatografia - Bioanalítica - Eletroanalítica 
 
 
E0757 
PREPARAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE PEQUENAS 
MOLÉCULAS POLIFUNCIONALIZADAS DE 
INTERESSE SINTÉTICO E BIOLÓGICO 
Yasmin Cristine Rodrigues Ferreira (Bolsista 
PICJr/CNPq), Camila M. Felício (PICJr), José Tiago M. 
Correia e Prof. Dr. Fernando Antonio Santos Coelho 
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Os adutos de Morita-Baylis-Hillman são substratos poli-
funcionalizados de elevado interesse sintético e 
biológico. Esses adutos vem sendo utilizados como 
blocos de construção para a preparação de novas 
moléculas com elevado valor agregado. Nos últimos 
anos, o nosso laboratório descreveu a síntese de vários 
fármacos, novos padrões heterocíclicos e defensivos 
agrícolas utilizando essas pequenas moléculas como 
substrato. Nesse trabalho de iniciação científica junior 
descrevemos a síntese e a purificação desses adutos, 
que foram utilizados na síntese de moléculas com 
elevado atividade anti-tumoral. Esse trabalho serviu 
para apresentar e treinar os alunos do programa PicJr 
em técnicas de síntese orgânica e purificação. 
Morita-Baylis-Hillman - Síntese orgânica - Avaliação biológica 
 
 
E0758 
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COMPÓSITOS DE TEMOPLÁSTICOS 
TENACIFICADOS E GRAFITE  
Valdilaine Rosa Adriano (Bolsista PICJr/CNPq), Ana 
Paula Rodrigues Camilo, Rafael Bergamo Trinca, 
Rosalva dos Santos Marques e Profa. Dra. Maria Isabel 
Felisberti (Orientadora), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 
 
Compósitos são definidos como uma classe de 
materiais multicomponentes que apresentam múltiplas 
fases, dentre as quais pelo menos uma delas é 
contínua, sendo essa a matriz. O objetivo deste 
trabalho foi a obtenção de compósitos de grafite a partir 
da blenda PMMA/PEPI, que apresenta propriedades de 
um termoplástico tenacificado, visando conferir a esta 
as vantagens da carga de grafite, que age como 
lubrificante em matrizes poliméricas, além de 
proporcionar melhores propriedades mecânicas, 
elétricas e térmicas. Os compósitos foram obtidos por 
extrusão a 240°C em diferentes composições (adição 
de 3%, 5% e 8% de grafite à blenda PMMA/30PEPI). 
As análises realizadas indicam a miscibilidade das 
blendas PMMA/PEPI, podendo-se observar também 
que o aumento da quantidade de PEPI aumenta a 
resistência ao impacto e diminui o módulo de Young. 
No compósito nota-se que a grafite atua como carga de 
reforço, caracterizado pelo aumento do módulo de 
Young e a resistência ao impacto não sofre grande 
alteração em relação à blenda PMMA/PEPI sem grafite. 
A partir desses resultados conclui-se que as blendas 
PMMA/30PEPI são miscíveis e a adição de grafite 
promove tenacificação e aumento significativo do 
módulo de Young sem afetar a miscibilidade das 
mesmas. 
Compósitos - Blendas - Grafite 
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Comissão dos Vestibulares da UNICAMP 

 
H0759 
O CLIMA ACADÊMICO UNIVERSITÁRIO SEGUNDO 
OS INGRESSANTES NA UNICAMP 
Edson Domingos Lisboa (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Mara Fátima Lazzaretti Bittencourt 
(Orientadora), Comissão dos Vestibulares da UNICAMP 
- COMVEST, UNICAMP 
 
Os ingressantes na Unicamp, em 2010, responderam o 
Questionário dos Matriculados, composto de perguntas 
dissertativas. Uma delas versava sobre as suas 
expectativas em relação ao curso universitário (aulas, 
atividades acadêmicas e docentes). As respostas 
apresentaram uma ampla gama de aspectos que 
integram a complexidade desta nova etapa de suas 
vidas. Em se tratando de respostas discursivas, foi 
utilizada uma metodologia de pesquisa que se baseia 
em algumas técnicas de Análise de Conteúdo. A partir 
dessa metodologia, as respostas obtidas foram 
classificadas em categorias que representam aspectos 
do clima acadêmico esperado pelos alunos: formação 
universitária, qualidade do ensino, corpo docente, 
suporte institucional, etc.. Dentre estas expectativas, 
destacam-se as relativas aos professores. Os 
estudantes referem-se à qualidade docente, à 
competência e empenho no ensino, à postura 
profissional exigente, ética e responsável dos docentes 
e ao bom relacionamento dos mesmos com os alunos. 
Os resultados permitem destacar a influencia que os 
professores universitários tendem a exercer sobre os 
estudantes, neste período de suas vidas, uma vez que 
o contato freqüente professor-aluno é apontado na 
literatura como um dos  fatores mais importantes na 
motivação e envolvimento dos alunos no ensino de 
graduação. 
Ingressantes - Expectativas - Docente 
 

Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira 

 
H0760 
MODELO DE NEGÓCIOS PARA TECNOLOGIA DA 
MICROENCAPSULAÇÃO APLICADA À 
FABRICAÇÃO DE TECIDOS 
Francisco Carlos Manesco Junior (Bolsista 
PIBITI/CNPq) e Profa. Dra. Adriana Bin (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 

Este projeto tem por objetivo a elaboração de um plano 
de negócios para a tecnologia de microencapsulação 
na indústria têxtil. Para efetivar a viabilidade da 
tecnologia é necessário o desenvolvimento de um plano 
que englobe tanto fatores técnicos quanto comerciais. 
Assim, serão considerados os aspectos do mercado de 
tecidos e da tecnologia escolhida, a análise estratégica 
e seus desdobramentos para os planos de marketing, 
operacional e financeiro. Para o desenvolvimento do 
trabalho serão consideradas diferentes fontes de dados 
relacionadas à tecnologia, além de pesquisas gerais 
para avaliação do mercado, nas quais se incluem 
mapeamento de concorrentes, e pesquisa de mercado. 
As análises do produto, tecnológica e de mercado 
foram concluídas com base em pesquisas e coleta de 
dados em referências bibliográficas do setor, e para a 
realização das análises estratégica, operacional, 
financeira e de marketing, visando o potencial de 
aplicabilidade do trabalho, uma tecelagem foi 
contatada, para que os resultados encontrados sejam 
baseados nas perspectivas atuais do mercado.  
Modelo de negócios - Microencapsulação - Inovação 
 
 
H0761 
GESTÃO DA INOVAÇÃO: PROPOSIÇÃO DE BASES 
PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MODELO 
INTEGRADO 
Isadora Rezende Haddad (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Adriana Bin (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
O projeto tem como objetivo a formulação de uma visão 
mais integrada de distintos modelos de Gestão da 
Inovação reunindo, por meio de pesquisas e estudos na 
área, um montante de informações que posteriormente 
resultará na proposição de bases para a construção de 
um novo modelo. A ideia é discutir ainda de que forma 
a inovação e a gestão dos esforços inovativos 
constituem ferramentas fundamentais para garantir 
condições de competitividade e sustentabilidade para 
as empresas. O projeto está sendo desenvolvido em 
três frentes metodológicas complementares: Revisão 
Bibliográfica (com ênfase nos conceitos básicos de 
P&D, inovação, ferramentas e instrumento de gestão da 
inovação); Criação das bases de um modelo integrado 
de Gestão da Inovação e Análise dos desdobramentos 
das práticas de gestão da inovação nas empresas da 
microrregião de Limeira (a partir da análise do 
comportamento inovativo destas empresas com base 
em informações de fontes secundárias da Pesquisa de 
Inovação Tecnológica do IBGE). 
Gestão da inovação - Vantagem competitiva - Modelo integrado 
 
 
H0762 
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PROCESSO DE DECISÃO NO PLANEJAMENTO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LIMEIRA - 
SP 
Beatriz Couto Ribeiro (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Álvaro de Oliveira D’Antona (Orientador), Faculdade 
de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
Analisa-se o processo de decisão dos gestores públicos 
municipais de Limeira – SP, a partir da distribuição 
espacial das ações propostas nas campanhas eleitorais 
dos anos de 2004 e 2008 do prefeito eleito, em 
continuidade ao projeto de iniciação científica, 
Planejamento de políticas públicas municipais e a 
Vulnerabilidade social em Limeira – SP, de 2005 a 
2010, encerrado em 2011. Realizaram-se entrevistas 
com os gestores públicos responsáveis pelo 
planejamento das políticas públicas municipais para 
levantamento dos indicadores e/ou metodologias 
usadas no planejamento urbano. Os resultados 
indicaram que muitas das metodologias para a criação 
de políticas públicas estão baseadas em instrumentos 
de planejamento como o Plano Diretor, Plano Plurianual 
(PPA), diretrizes ministeriais, além da busca pela 
criação de propostas e ações de forma participativa e 
coletiva no município - através de comissões e 
conselhos municipais, por exemplo. Tendo em vista a 
pluralidade dos atores e interesses envolvidos, 
elementos estes que devem ser o foco permanente da 
administração pública, assim como os diferentes 
critérios para a implantação de políticas públicas que 
divergem entre uniformidade de serviços públicos e 
atendimento das necessidades específicas de cada 
região, analisa-se como as políticas públicas estão 
espacializadas, considerando os diversos fatores que 
influem em sua localização. 
Processo de decisão - Políticas públicas - Gestores públicos 
 
 
H0763 
ROTULAGEM AMBIENTAL NO BRASIL: 
INICIATIVAS SOB A PERSPECTIVA DO 
CONSUMIDOR DA FCA - UNICAMP 
David Dutra dos Reis (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Álvaro de Oliveira D’Antona (Orientador), Faculdade 
de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
O importante papel do consumo na economia 
capitalista globalizada crescentemente exige a 
elaboração de políticas de desenvolvimento sustentável 
que o levem em conta, como a criação de ambientes de 
consumo informativos ao consumidor. Este trabalho 
trata da disponibilidade de informações referentes aos 
produtos e processos produtivos na rotulagem brasileira 
e como o consumidor interage com estes rótulos, 
procurando como estimular um comportamento de 
consumo genuinamente mais sustentável ou 

consciente. Para isso, a partir do modelo de Stern de 
explicação do comportamento (“Attitude-Behaviour-
Context”), foram realizadas entrevistas com 16 alunos 
de gestão da Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp para análise de suas interações com as 
seguintes iniciativas do universo da rotulagem 
ambiental brasileira: símbolo reciclável/reciclado, Selo 
Procel, Rótulo ecológico ABNT e selos da certificação 
ISO 14001. Em face de fatores contextuais de força 
leve-mediana, o consumidor apresenta como fator 
determinante de consumo suas crenças e/ou 
prioridades iniciais, revelando a ineficiência do sistema 
atual tanto na transmissão de informações quanto na 
mudança de comportamento de consumo, mas também 
trazendo a tona pontos de atenção do consumidor que 
podem ser explorados. 
Padrões de consumo - Divulgação de informação - Certificações 

empresariais 
 
 
H0764 
SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL E 
VULNERABILIDADE ENTRE CATADORES DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS NA MICRORREGIÃO DE 
LIMEIRA-SP 
Josiane Iamara Rolim Moreira da Silva (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Álvaro de Oliveira D’Antona 
(Orientador), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
A partir do estudo da vulnerabilidade social e da 
segregação socioespacial no município de Limeira-SP, 
tomou-se por objeto de estudo os catadores de 
materiais recicláveis da cidade, partindo da hipótese de 
que compõem um grupo vulnerável e segregado 
socioespacialmente. Os locais de suas residências 
foram mapeados e relacionados ao Índice Paulista de 
Vulnerabilidade Social (IPVS). Posteriormente tiveram 
sua vulnerabilidade analisada a partir de levantamentos 
empíricos e respectiva interpretação em conjunto às 
informações sociodemográficas do Censo Demográfico 
2010, agregadas por setores censitários. Constatou-se 
que os catadores concentram-se em bairros periféricos 
em relação ao centro de Limeira-SP, o que é um indício 
de segregação socioespacial. Contudo, são 
necessárias investigações mais detalhadas para se 
qualificar tais resultados. Grupos que são ou fazem 
parte de uma heterogeneidade dentro da periferia 
necessitam de maior atenção no âmbito das políticas 
públicas e podem apresentar vulnerabilidade mais 
expressiva que o apurado pelas atuais formas de 
medições, o que motivaria a elaboração de indicadores 
mais adequados. 
Catadores - Segregação - Vulnerabilidade 
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EXPANSÃO URBANA DE LIMEIRA-SP ENTRE 1970 
E 2010 - UMA ANÁLISE ESPACIAL A PARTIR DE 
DADOS CADASTRAIS 
Luis Paulo Rizardi e Prof. Dr. Álvaro de Oliveira 
D’Antona (Orientador), Faculdade de Ciências 
Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
Entre os censos demográficos de 1970 e 2010, a taxa 
de urbanização de Limeira-SP passou de 0,848 para 
0,970. No presente trabalho, investiga-se como tal 
urbanização se verificou espacialmente, a partir da 
análise da mancha urbana da sede municipal. Foram 
utilizados dados cadastrais da Prefeitura Municipal de 
Limeira, incluindo o mapa com os bairros e com o 
zoneamento urbano, tabelas com os bairros e seus 
respectivos anos de aprovação, dentre outros materiais 
contidos no Plano Diretor do município. Os dados foram 
integrados em uma base georreferenciada, utilizando-
se os softwares Arcview 3.2 e ArcMap 10. Os bairros 
foram vetorizados e associados com suas informações 
cadastrais. Contrapondo o mapa dos bairros a dados 
do IBGE, tornou-se possível estudar a expansão 
urbana demográfica e espacialmente. O crescimento da 
população foi menor (3,5 vezes) do que o crescimento 
da mancha urbana (6 vezes): a população urbana foi de 
77.169 para 267.785 habitantes , enquanto que a área 
urbana passou de 9,1 para 55,4km2 entre 1970 e 2010. 
Este crescimento é desigual, com relativa desocupação 
das áreas centrais e expressivo aumento da ocupação 
no entorno. A metodologia utilizada mostrou-se 
bastante eficaz e acessível para a análise da expansão 
urbana, tendo um uso promissor na gestão pública e 
em estudos sobre o fenômeno urbano e suas 
implicações. 
Expansão - Urbanização - Bairros 
 
 
H0766 
URBANIZAÇÃO, INDÚSTRIA EXPORTADORA E 
SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL NA 
MICRORREGIÃO DE LIMEIRA-SP  
Talita Thaís Marcondes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Álvaro de Oliveira D’Antona (Orientador), Faculdade 
de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
No Brasil, a reestruturação urbana impulsionada pela 
industrializacao tende a acentuar a segregação 
socioespacial, com impactos negativos sobre a 
vulnerabilidade social. Este trabalho investiga as 
relações entre a urbanização-industrialização e a 
vulnerabilidade através da análise das atividades e da 
distribuição do setor industrial exportador de Limeira-SP 
na última década. Utilizou-se dados cadastrais das 
principais empresas exportadoras da região através, 
principalmente, de relatório de perfil empresarial com 
dados do IBGE. Estes dados foram mapeados no 
Google Earth e importados em uma base de dados 

georreferenciadas (no software ArcGis 10), que permitiu  
o relacionamento especial com o Índice Paulista de 
Vulnerabilidade Social de 2000, do SEADE, por setor 
censitário. O trabalho se encontra em fase de análise 
dos resultados, dado o período de vigência da bolsa, 
mas ja é possivel perceber que a distribuição das 
empresas selecionadas na mancha urbana de Limeira 
se encontra, em sua maioria, dentro das áreas de 
vulnerabilidade do município.  Pelos resultados 
encontrados até o momento, nota-se que à metodologia 
adotada podem ser agregadas novas fontes (i.e 
entrevistas nas unidades) e dados mais atualizados (i.e 
Censo de 2010), sendo um relevante instrumento para 
a análise da vulnerabilidade no contexto da 
urbanização. 
Vulnerabilidade socioambiental - Segregação socioespacial - Indústria 

exportadora 
 
 
H0767 
RELAÇÕES COMERCIAIS BRASIL-CHINA: ESTUDO 
DE CASO DO SETOR DE BRINQUEDOS 
Carolina Giudici Siqueira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Carlos Raul Etulain (Orientador), Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
Este projeto, inserido no Laboratório de Economia e 
Gestão (LEG) da Faculdade de Ciências Aplicadas 
(FCA)/Unicamp, visa mapear as principais 
características do perfil do comércio Brasil-China 
através do estudo de caso do setor de brinquedos, 
identificando alternativas de desempenho futuro para 
essa indústria. O método foi definido em três frentes: 
revisão bibliográfica (I), estudo de caso (II) e por fim, 
análise integrada dos conteúdos coletados (III). O 
contexto do estudo se inicia com a estruturação de um 
recente novo eixo de crescimento econômico, dos 
países do “BRICS”, grupo formado por Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul. Ainda que estes 
apresentem características comuns, que viabilizam seu 
agrupamento, uma análise mais detalhada acaba por 
revelar disparidades nas contribuições: a China emerge 
como líder do grupo, além de impulsionadora de 
acumulação em nível global. Hoje, Brasil e China tecem 
relações econômicas complementares, ao mesmo 
tempo em que estas interações indicam no longo prazo 
possível estrangulamento de alguns setores 
estratégicos brasileiros e da balança comercial 
referente à pauta tecnológica. É o caso de setor de 
brinquedos, em que a importação brasileira de produtos 
chineses supera 80% do total e que perde espaço, de 
forma crescente, para a China no mercado argentino, 
que é o principal importador brasileiro. 
Relação Brasil-China - Comércio internacional - Setor de brinquedos 
 
 
H0768 
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ESTUDO DA EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS LOCAIS NA MICRORREGIÃO DE 
LIMEIRA: POLÍTICA DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E 
CULTURA 
Gustavo Cavalcante de Carvalho (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Carlos Raul Etulain 
(Orientador), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
A pesquisa se concentrou na análise de como as 
políticas públicas na Microrregião de Limeira foram 
geridas utilizando-se para o estudo, principalmente, os 
dados do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada - 
IPEA e do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas – IBGE com base de unidades locais e 
período de cobertura entre 2000 e 2010, quando o país 
e a microrregião apresentaram condições para 
impulsionar o desenvolvimento econômico junto a um 
acréscimo populacional, necessitando de maiores 
suportes das políticas sociais. Desenvolvido dentro do 
LEG (Laboratório de Economia e Gestão) da faculdade 
de Ciências Aplicadas de Limeira, o presente trabalho 
tem como foco a interface entre Economia e Gestão e 
suas implicações com o desenvolvimento da 
microrregião. Uma vez que temos a necessidade de 
conhecer as principais variáveis econômicas e 
demográficas para podermos avaliar o desempenho 
das políticas, a proposta do trabalho se concentrou na 
análise das diferenças sociais e das políticas 
implementadas com o intuito de minimizar essas 
diferenças. A análise a partir de dados do IPEA mostrou 
que a microrregião aprensenta uma diminuição das 
matrículas em escolas públicas e um déficit no 
atendimento em postos de saúde, evidenciando que as 
políticas não estão sendo eficientes para melhorar o 
ensino e para a assistência sanitária da população. 
Quando as políticas sociais não são bem geridas em 
âmbito local, muitos se mudam para o ensino ofertado 
pelas escolas particulares, acontecendo o mesmo com 
o sistema de saúde. A pesquisa se conclui com o 
comparativo entre a base de dados da microrregião 
com a do Estado de São Paulo, analisando as 
diferenças entre o investimento da microrregião com o 
restante do estado. 
Evolução - Políticas públicas - Microrregião de Limeira 
 
 
H0769 
ESPAÇOS DE VIDA EM VALINHOS E VINHEDO: 
MOBILIDADE E VULNERABILIDADE NA 
EXPERIÊNCIA METROPOLITANA 
Carolina Leardine Zechinatto (Bolsista SAE/UNICAMP) 
e Prof. Dr. Eduardo José Marandola Junior 
(Orientador), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
Esta pesquisa realiza um estudo acerca das interações 
espaciais existentes entre os municípios de Valinhos e 

Vinhedo, bem como a relação deles com a Região 
Metropolitana de Campinas (RMC), da qual fazem 
parte. Para nosso estudo, destacamos a mobilidade 
populacional através da mudança do local de residência 
e dos movimentos cotidianos. Buscamos compreender 
os lugares a partir da experiência de moradores de 
bairros da região de fronteira Valinhos-Vinhedo, 
realizando conversas biográficas a fim de identificar e 
caracterizar os diferentes grupos que vivem nesses 
bairros para, então, apreender como o tempo de 
moradia reflete em seus padrões de mobilidade, sua 
vulnerabilidade e capacidade de enfrentar os riscos e 
perigos do lugar. Por meio de metodologias qualitativas 
e sob uma visão fenomenológica, mapeamos objetiva e 
subjetivamente os espaços de vida dos conversantes. 
O espaço de vida deriva de uma entrevista semi-
estruturada em que o conversante pontua alguns 
lugares e traça seus deslocamentos na RMC a partir de 
sua história de vida. Através desse resgate à memória, 
buscamos aprofundar a caracterização do quadro geral 
representado pelos dados secundários de 
pendularidade e composição demográfica e migratória 
da RMC. As morfologias dos espaços de vida revelam a 
tendência apresentada pelos dados secundários, 
apontando estudo e trabalho como motivos de 
deslocamento. Entretanto, algumas interações não 
podem ser descritas pelos dados, mas são importantes 
na construção da experiência metropolitana.  
Interações espaciais - Metodologia quanti-quali - Lugar 
 
 
H0770 
PAISAGENS NA MOBILIDADE, AS FORMAS DA 
CIDADE E EXPERIÊNCIA URBANA: UMA 
INVESTIGAÇÃO DO MODO DE VIDA NAS 
METRÓPOLES CONTEMPORÂNEAS 
Gabrielle Mesquita Alves Rosas (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Eduardo José Marandola 
Junior (Orientador), Faculdade de Ciências Aplicadas 
da Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
A mobilidade é central para a compreensão de nosso 
modo de vida contemporâneo. Os significados deste 
fenômeno são intimamente relacionados à maneira 
como a experienciamos: se a pé ou de carro, por 
turismo ou rotina. Com o incremento da mobilidade no 
cotidiano urbano, o oposto da fluidez está mais 
relacionado aos fatores de escolha da mobilidade que 
exatamente à fixidez. A compulsoriedade de 
movimentos de refugiados, andarilhos e ciganos é 
drasticamente oposta ao livre circular do turista, das 
mercadorias e capital financeiro. Nossas cidades são 
baseadas na mobilidade, as revoluções técnicas nos 
permitiram aumentar a velocidade de deslocamento 
alterando a organização dos lugares: se os fuso-
horários eram em função dos ritmos naturais e ligados 
a centralidades nacionais, passam a ser ordenados 
globalmente e de maneira técnica justamente pelo 
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avanço das ferrovias e aceleração da conexão entre os 
lugares. As paisagens do mundo urbano e 
metropolitano se constituem nessa mobilidade, são 
paisagens móveis. Buscamos interpretar essas 
paisagens à luz das teorias sociológicas e geográficas 
que refletem o mundo globalizado contemporâneo. 
Como resultado observamos a oposição de significados 
da mobilidade sobrepostos na experiência do urbano: 
por um lado ela é progresso, liberdade e oportunidade, 
conecta pessoas privilegiadas por meios exclusivos; por 
um outro ela é menos livre e se apresenta num espaço 
fragmentado e de difícil transposição aos 
desconectados. 
Paisagens móveis - Experiência da mobilidade - Epistemologia da 

geografia 
 
 
H0771 
MÍDIA IMPRESSA E EXPERIÊNCIA DO LUGAR NA 
CONSTITUIÇÃO DA VULNERABILIDADE NA PRAIA 
AZUL, AMERICANA (SP) 
Gedalva de Souza (Bolsista PIBIC/CNPq - AF) e Prof. 
Dr. Eduardo José Marandola Junior (Orientador), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
O estudo da vulnerabilidade a partir de lugares 
específicos permite que circunscrevamos os fenômenos 
que interagem em determinados contextos, permitindo 
a teorização e compreensão sobre o papel deles na 
constituição da vulnerabilidade. Em muitos casos, 
bairros periféricos não consolidados ou populações 
migrantes são estigmatizados devido à imagem de 
lugar de risco e população em situação de risco, 
respectivamente, que compõe o imaginário da cidade, 
contribuindo para a constituição da vulnerabilidade do 
lugar e da população, sustentando um círculo vicioso 
de risco, vulnerabilidade e segregação. Ao investigar a 
vulnerabilidade do lugar no bairro Praia Azul na cidade 
de Americana, Região Metropolitana de Campinas 
(RMC), a partir da identificação de elementos da 
vulnerabilidade presentes no conteúdo de matérias 
jornalísticas analisados à luz das questões de gênero, 
estigma e identidade/sentido de lugar. De acordo com a 
orientação teórico-metodológica dos estudos sobre 
mídia para a coleta, e sistematização de matérias 
jornalísticas e codifição com base na teoria 
fundamentada em dados (grounded theory). Observa-
se no processo de vulnerabilização do lugar e das 
pessoas uma alteração nas características atribuída as 
pessoas e ao lugar desde uma atribuída degeneração 
moral, nos anos anteriores ao intenso processo de 
ocupação a qual se agregam a ênfase na precariedade 
de infraestrutura urbana e prestação de serviço que 
atingem de modo diferenciado as pessoas de acordo 
com o sexo. 
Vulnerabilidade do lugar - Gênero - Estigma 
 

 
H0772 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM PROFISSIONAIS DAS 
RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS DO SERVIÇO DE 
SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA: SABERES, 
CARTOGRAFIAS E SINGULARIDADES 
Gisele Moura Sousa (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Josély Rimoli (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
Com a Reforma Psiquiátrica, o Serviço de Residências 
Terapêuticas do Serviço de Saúde (SRT) do Serviço de 
Saúde Dr. Cândido Ferreira (SSCF) constituiu-se em 
um importante instrumento de atenção em Saúde 
Mental, sendo assim, ressalta-se a relevância de 
estudar essa modalidade. Os objetivos da pesquisa 
foram conhecer o SRT, analisar sua cartografia e perfil 
sintético de seus moradores, acompanhar e analisar o 
processo pedagógico do Grupo de Educação em 
Saúde; colaborar com a organização do seminário a 
respeito da construção da memória dos vinte anos de 
implantação do SRT. Tratou-se de uma pesquisa 
participante, qualitativa, em que foram utilizadas 
metodologias ativas. O inicialmente grupo de educação 
em saúde configurou-se na forma de um Curso de 
Atualização em Residências Terapêuticas, o qual foi 
ministrado para três turmas em turnos diferentes com a 
participação total de 130 funcionários, paralelamente, 
acompanhou-se a elaboração de textos pela equipe 
que constituirão um livro e a realização do “Seminário 
de Serviços de Residências Terapêuticas - 20 anos de 
história”, com a presença de mais de duzentos 
participantes. Ressalta-se que tal intervenção 
pedagógica visa troca e aprendizagem com os 
profissionais, portanto a equipe constituiu-se parte 
integrante do processo. 
Educação em saúde - Saúde mental - Residências terapêuticas 
 
 
H0773 
ENGENHARIA E SOCIEDADE 
Eduardo Ferian Curcio (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Marcio Barreto (Orientador), Faculdade de Ciências 
Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
A proposta deste trabalho de Iniciação Científica 
consiste em investigar, numa perspectiva ampla, o 
caráter humanístico na prática da engenharia e, mais 
especificamente, avaliar as propostas pedagógicas que 
recentemente incorporaram este caráter nos currículos 
dos seus cursos. O objeto principal desta análise é a 
prática interdisciplinar nos cursos de engenharia da 
Faculdade de Ciências Aplicadas da UNICAMP (FCA). 
Através das pesquisas de campo realizadas em 
diversas universidades  (UNICAMP-Limeira, UNICAMP-
Campinas, UFSCAR-Sorocaba e PUC-Campinas), 
procurou-se identificar aspectos das formações 
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humanísticas nos perfis dos estudantes de engenharia 
que poderiam estar relacionados aos projetos 
pedagógicos de suas respectivas instituições. 
Engenharia e sociedade - Interdisciplinaridade - Avaliação curricular 
 
 
H0774 
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: O IMPACTO 
DO CLIMA ORGANIZACIONAL NA SAÚDE DO 
TRABALHADOR  
Marina Villanova Herrera (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Marta Fuentes Rojas (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
Atualmente, as relações e o investimento no clima da 
organização são elementos de grande relevância na 
qualidade do produto e do trabalho. Identificar como o 
ambiente de trabalho interfere na motivação dos 
funcionários e esta na produção torna-se relevante para 
detectar ferramentas que possam melhorar a qualidade 
de vida dentro das organizações. O objetivo do estudo 
foi identificar a produção científica relacionada ao tema 
da qualidade de vida do trabalhador nos últimos 10 
anos (2000-2011). Para tanto, foi realizado o 
levantamento nas bases de dados Scielo e Lilacs, 
utilizando palavras-chave para a busca. Após a 
identificação dos artigos, foi feito um filtro com o intuito 
de selecionar os artigos que fizeram referência ao tema 
em questão. Foram encontrados 495 artigos na base de 
dados Scielo e 1022 na Lilacs, totalizando 1517 artigos, 
sendo que 113 constavam nas duas bases. Dentro 
deste número de artigos foram selecionados 79, que 
utilizaram como palavras-chave “qualidade de vida no 
trabalho” e “clima/ambiente organizacional” para 
análise. Foi possível identificar formas de abordagem e 
áreas que mais se interessam por este tipo de tema. 
Igualmente, puderam-se identificar os fatores que 
influenciam os processos do trabalho e as ferramentas 
que podem gerar ações capazes de promover 
satisfação do trabalhador e, portanto, melhoria na 
qualidade de vida. 
Clima organizacional - Produção científica - Qualidade de vida 
 
 
H0775 
O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E O 
PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA 
Julio Cesar Pires e Profa. Dra. Muriel de Oliveira Gavira 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
É missão do marketing identificar e satisfazer as 
necessidades e desejos dos consumidores, contudo é 
necessário compreender dois fatores de extrema 
importância neste processo: o consumidor e seu 
comportamento. Desta forma, através de artigos, 
relatórios, teses, literatura, banco de casos e outros 

dados secundários, será possível estudar o que influi 
na decisão da compra, atingindo o objetivo principal do 
projeto, que é o compreender o comportamento do 
consumidor e o processo de compra, já que este estudo 
serve de subsídio para tomada de decisões que podem 
impactar a situação econômica da organização, a 
parcela de mercado que ela obtém e, principalmente, a 
posição que ela ocupa na mente do consumidor; e este 
conhecimento é fundamental, pois através dele as 
empresas podem elaborar e implementar programas e 
estratégias eficazes de marketing, ou seja, o mix de 
marketing, baseado no preço, praça, produto e 
promoção, ficará mais sólido, contribuindo para 
melhores resultados, por exemplo, com a análise de 
determinada reação do consumidor perante a cor, 
layout, aroma de um produto, ao traçar os itens produto 
e promoção do planejamento de marketing, a 
organização considerará todas as sensações do público 
alvo, ofertando um produto com maior valor.  
Comportamento do consumidor - Decisão de compra - Fatores de 

influência 
 
 
H0776 
SETOR HOTELEIRO LIMEIRENSE, PERFIL DOS 
HOSPEDES INTER-RELACIONADO A ECONOMIA 
LOCAL 
Marina M. de Liberador Cury Sousa (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Muriel de Oliveira Gavira 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
Pesquisa sobre a inter-relação entre o perfil dos 
hóspedes que a cidade de Limeira, importante pólo 
industrial do estado de São Paulo, recebe e a economia 
local. O fator motivacional que faz com que pessoas 
necessitem dos serviços hoteleiros quando visitam a 
cidade. Esta será realizada prioritariamente online, 
pesquisa de web sites, artigos online, e envio de e-
mails na procura de informação. Também será 
realizado um questionário com os clientes e entrevista 
com os gerentes da rede hoteleira da cidade. O 
mapeamento desses dados servirão como base para 
analise estatística, e a partir desses juntamente com os 
dados comportamentais mapear um, ou vários, perfis 
de clientes. A pesquisa será pioneira em relacionar o 
tema a cidade pois nota-se uma grande lacuna de 
informação sobre esse tema tanto dentro do meio 
acadêmico quanto do meio populacional, portanto 
espera-se agregar conhecimento e informação a área 
acadêmica e ao setor envolvido, por uma forma de 
somar material ao setor, e ao meio.  
Limeira - Setor hoteleiro - Perfil do consumidor 
 
 
H0777 
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A AGRICULTURA BRASILEIRA E AS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS: ANÁLISE DO POTENCIAL DE 
MITIGAÇÃO 
Natália Ferreira Gomes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Muriel de Oliveira Gavira (Orientadora), Faculdade 
de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
De acordo com um número maior de pesquisas e 
observações cientificas, o clima do planeta está 
mudando e algumas evidências disso são tempestades 
com maior freqüência, derretimento de geleiras, 
aumento do nível dos oceanos o, a perda de 
cultiváveis, etc. Ao mesmo tempo têm crescido o 
número e a confiabilidade das evidências de que esses 
fatores estão ocorrendo devido às mudanças climáticas 
causadas pelo aumento do efeito estufa. Além de sofrer 
os impactos das mudanças climáticas, a agricultura é 
um dos setores com maior participação na emissão de 
gases de efeito estudo. Assim, esta pesquisa busca 
levantar e analisar, através de pesquisas bibliográficas 
e documentais, o potencial de mitigação do efeito 
estufa do setor agrícola brasileiro. Assim, têm sido 
avaliadas as potenciais ações e estratégias que o setor 
agrícola brasileiro pode e/ou tem adotado para mitigar 
os impactos das mudanças do clima, evitando riscos e 
aproveitando oportunidades. Os resultados preliminares 
indicam que algumas práticas de gestão ajudara mitigar 
as emissões de GEE, tais como práticas de manejo da 
terra como Plantio Direto e Rotação de Cultura. Tais 
práticas são importantes para reduzir os efeitos do 
clima no Brasil e para garantir a produtividade a longo 
prazo da terra sem a expansão de áreas florestais. 
Mudança do clima - Agricultura - Mitigação 
 
 
H0778 
EDUCAÇÃO E LIBERDADE: UM ESTUDO SOBRE A 
PEDAGOGIA DA RODA  
Carolina Gaseta (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Rafael de Brito Dias (Orientador), Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
O objetivo geral do estudo proposto é refletir sobre o 
papel e o significado da Educação a partir da análise de 
uma experiência alternativa às formas tradicionais de 
interação entre educadores e educandos: a Pedagogia 
da Roda. A partir disso, pretende-se mostrar que a 
interação entre o agente educador e o educando deve 
ser desejavelmente um processo de construção e de 
trocas constantes, e não de simples transmissão do 
conhecimento. A metodologia proposta consiste na 
elaboração de uma síntese da literatura referente aos 
aspectos conceituais relacionados às práticas 
alternativas de troca de conhecimentos no âmbito da 
educação; reflexão acerca dos princípios, dos métodos, 
das potencialidades e das limitações da Pedagogia da 

Roda, com base na literatura disponível e em 
entrevistas com educadores e educandos; e, 
finalmente, uma conclusão dos principais resultados da 
pesquisa. Os resultados preliminares obtidos indicam 
que a Pedagogia da Roda pode contribuir para a 
educação ao inspirar práticas democráticas, 
colaborativas e solidárias, tendo como protagonistas os 
estudantes/educandos. Portanto, sua adoção como 
método de trocas de saberes e conhecimentos seria um 
processo que poderia gerar dinâmicas de mudanças 
sociais importantes. 
Pedagogia da roda - Educação - Políticas públicas 
 
 
H0779 
EXPERIÊNCIAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA EM 
CAMPINAS: UM ESTUDO SOBRE A COOPERATIVA 
BOM SUCESSO 
Filipe Calegare de Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Rafael de Brito Dias (Orientador), Faculdade 
de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
A coleta seletiva acontece quando os materiais que 
podem ser reaproveitados ou reciclados são separados 
do lixo orgânico. Em 2010 apenas 8% dos municípios 
brasileiros realizavam a coleta no país e apenas sete 
deles atendiam 100% da população de seus 
municípios. Com a criação da Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos, os lixões tornaram-se proibidos e os 
catadores de lixo e cooperativas de reciclagem 
passaram a ser reconhecidos como importantes 
agentes da reciclagem. Mas a realidade não funciona 
assim. O objetivo geral do estudo é analisar o 
funcionamento da cooperativa Bom Sucesso, em 
Campinas, a fim de demonstrar como o modelo de 
gestão de coleta desta cooperativa pode ser aplicado 
nas cooperativas campineiras e como a parceria 
cooperativas/prefeitura, a partir de iniciativas de 
economia solidária, cooperativismo, tecnologia social e 
autogestão, pode levar a uma política pública de coleta 
seletiva.  Além disso, o estudo analisa seu modelo de 
gestão e propõe aos catadores treinamento e 
capacitação para que estes possam ajudar na 
conscientização da população a respeito da importância 
da reciclagem. 
Economia solidária - Campinas - Cooperativa 
 
 
H0780 
ANÁLISE DO PERFIL DAS ATIVIDADES DE 
EXTENSÃO DA UNICAMP (2005-2010) 
Gabriela Pompolini Govoni (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Rafael de Brito Dias (Orientador), Faculdade 
de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
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As universidades públicas brasileiras são reconhecidas 
como espaços privilegiados de produção de 
conhecimento. As atividades de extensão, que 
compõem juntamente com as atividades de ensino e 
pesquisa o núcleo de atuação das universidades, 
representam importantes mecanismos de contato entre 
o âmbito acadêmico e a sociedade. As atividades de 
extensão, em particular, têm assumido formas bastante 
diversificadas, envolvendo, por exemplo, consultorias, 
cursos, ações de transferência de tecnologia e apoio a 
micro empresas e a cooperativas populares. Nesse 
sentido, este trabalho tem como foco a avaliação do 
conjunto de experiências de ações de extensão 
universitária conduzidas pela Unicamp no período 
compreendido entre os anos de 2005 e 2010. Para 
tanto, serão analisados os documentos disponibilizados 
pela Universidade, em particular por meio da Pró-
Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. 
Também serão realizadas entrevistas com docentes e 
funcionários da Universidade envolvidos diretamente 
com as atividades de extensão, além de pessoas que 
tenham sido atendidas por essas ações. Espera-se que 
o trabalho possa apresentar uma avaliação ampla e 
crítica das atividades de extensão conduzidas pela 
Unicamp. 
Comunidade - Programas sociais - Universidade 
 
 
H0781 
A TECNOLOGIA SOCIAL COMO FERRAMENTA DE 
INCLUSÃO SOCIAL: UM ESTUDO SOBRE OS 
TRABALHADORES INFORMAIS DO SETOR DE 
JOIAS E BIJUTERIAS DE LIMEIRA 
Ville Victorazzo Silva do Carmo (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Dr. Rafael de Brito Dias (Orientador), Faculdade 
de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
O município de Limeira transformou-se em um grande 
polo de produção de joias folheadas e bijuterias, 
destacando-se, hoje, pela grande representatividade 
que possui nesse setor no cenário nacional. Com o 
desenvolvimento desse Arranjo Produtivo Local (APL), 
intensificaram-se também as atividades no âmbito da 
economia informal que, para muitos cidadãos 
limeirenses, é a única alternativa de geração de renda 
familiar. O trabalho infantil, a renda ínfima e o uso de 
produtos tóxicos na produção de bijuterias acarretando 
problemas de saúde e de poluição ambiental, 
notadamente nos rios da região, são alguns dos 
resultados desse arranjo. O projeto teve como propósito 
principal estudar o emprego da Tecnologia Social (TS), 
a favor da inclusão social desses trabalhadores 
informais limeirenses, que hoje atuam no setor de joias 
folheadas e bijuterias. Procurou-se mostrar que os 
problemas hoje observados são resultantes da pouca 
atenção que tem sido dada às práticas solidárias de 
organização do trabalho, e não consequências 

inerentemente associadas a elas, como alguns 
trabalhos têm apontado. Ainda, o projeto irá propor 
como forma de conclusão um conjunto de 
recomendações para o aprimoramento e/ou elaboração 
de políticas públicas para o segmento informal da 
cadeia de produção de joias e bijuterias em Limeira. 
Tecnologia social - Trabalho informal - Inclusão social 
 
 
H0782 
O PROCESSO DE CONVERSÃO DE SISTEMAS DE 
PRODUÇÃO CONVENCIONAIS PARA ORGÂNICOS: 
ESTUDO DE CASO NA REGIÃO CENTRAL DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
Naiara Souza Nogueira (Bolsista FAPESP) e Profa. 
Dra. Sandra Francisca Bezerra Gemma (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
A agricultura orgânica utiliza processos mais limpos de 
produção, evita a contaminação e degradação 
ambientais. Apesar de ainda pouco expressiva no 
Brasil, sua relevância é, no entanto, crescente, 
seguindo tendência observada em outros países. 
Nesse contexto, o processo de certificação é uma 
atividade importante, pois, além de proporcionar ao 
comprador do produto a garantia de conformidade às 
especificações técnicas estabelecidas, também 
assegura a qualidade dos alimentos produzidos e sua 
consequente valorização; por outro lado, envolve, entre 
outros fatores, tempo, custos, tarefas burocráticas, 
ajustes na rotina e aprendizado. Através da aplicação 
de um questionário semi-estruturado aos produtores 
orgânicos da região central do Estado de São Paulo, 
procurar-se-á entender os aspectos da produção 
orgânica, com ênfase no processo de certificação e as 
alterações que impõe na rotina dos produtores do ponto 
de vista da gestão da produção e do processo 
produtivo, e na identificação das características dos 
produtores e das certificadoras, com o intuito de 
verificar aspectos relacionadas à certificação que 
careçam de melhorias, as estratégias de gestão e de 
acesso ao mercado, e possíveis demandas 
tecnológicas. 
Agricultura orgânica - Certificação - Fatores críticos 
 
 
H0783 
FINANCIAMENTO À INOVAÇÃO: APOIO PARA O 
LEVANTAMENTO DE DADOS REFERENTES À 
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DA FINEP 
Edgar Barassa (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Solange Maria Corder (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
O objetivo do presente trabalho foi efetuar o 
levantamento dos dados secundários referentes ao 
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mecanismo de crédito com juros equalizados 
concedidos pela Finep, no período de 2002 a 2010, a 
fim de compreender a distribuição dos recursos 
aportados pela FINEP. Além de conhecer o número de 
projetos e o volume de recursos que foi destinado às 
empresas, procurou-se qualificar melhor esta 
distribuição, entendendo a participação relativa de cada 
setor e de cada unidade da federação nos projetos 
aprovados, dentre outros aspectos. O detalhamento 
das informações, no entanto, ficou limitado aos anos 
2002 a 2008, pois as informações mais recentes só 
foram disponibilizadas de forma mais agregada. O 
principal resultado deste trabalho foi a identificação dos 
esforços feitos pela Finep, no período de 1999 a 2011, 
para conceder empréstimos para as atividades de 
inovação das empresas, cujas taxas de juros são 
reduzidas pelo componente da equalização dos juros. 
Em termos de intensidade de recursos, verifica-se que 
os maiores projetos foram os apresentados pela região 
Sudeste, superando o valor médio dos projetos. Isso 
revela a maior densidade tecnológica dos projetos 
realizados nesta região do País. Verifica-se que é muito 
reduzida a participação das regiões norte e centro-
oeste nas operações de crédito da Finep. A região 
nordeste, no entanto, já tem uma participação mais 
expressiva. Destacam-se, como esperado, as regiões 
sudeste e sul. 
Financiamento - Inovação - FINEP 
 
 
H0784 
O HÁBITO E A MECÂNICA DO HUMOR EM HUME 
Gabrielle Melody Harada (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Tristan Guillermo Torriani (Orientador), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
O humor exige de seu receptor um conhecimento 
anterior empírico, pois para rir de um fato é necessário 
re/conhecer (rever, tornar a conhecer) o fato como 
parte de um valor humano comum a tal ponto que deixa 
de ser ameaçador e passa a ser banal, e pode-se, 
portanto, rir do ocorrido. Esse conhecimento que 
revisitamos é aquele que surge da observação de um 
padrão de causalidade que se repete e é incorporado 
em nossas atitudes, gerando em nós uma expectativa 
que nos impulsiona a continuar agindo da mesma 
maneira, esperando obter o mesmo resultado; isto é, 
produzido pelo hábito. E é ele que gera a expectativa 
de que os discursos humorísticos tenham o 
desdobramento que esperamos, para que se possa 
confirmar o padrão das ideias ligadas que já 
conhecemos. Mas, no humor os padrões não são 
reiterados e as expectativas são frustradas de maneira 
inesperada no exato momento em que a história nos 
conduz a outra resolução, nos tirando da linearidade do 
nosso pensamento. E para que essa surpresa termine 
em riso, além de romper com os raciocínios habituais, 

ela precisa nos apresentar uma nova resolução que 
compense a frustração e nos cause prazer. A presença 
desta nova resolução dá o caráter vivaz do humor, e 
quando proporciona prazer, causa o riso. 
Filosofia da mente - Filosofia contemporânea - Estética 
 

Faculdade de Ciências Médicas 

 
H0785 
O BRINCAR E SEUS BENEFÍCIOS NA 
IDENTIFICAÇÃO DE HABILIDADES EM CRIANÇAS 
COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
Caroline Santos Rodrigues da Silva (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Cecília Guarnieri Batista 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
Estudos apontam que o brincar contribui para a 
construção do conhecimento e para o desenvolvimento 
social e afetivo, e isso é particularmente relevante no 
caso de crianças com necessidades especiais.  Nesse 
sentido, o presente trabalho buscou analisar e discutir 
indicadores de desenvolvimento em crianças com 
necessidades especiais, em situação de brincadeira 
relativamente livre.  Os dados para o presente estudo 
foram coletados no contexto de atividades de educação 
não formal.  A análise focou Leila - L (8 anos, 
diagnóstico de cegueira e hemiparesia direita) e 
Roberta - R (7 anos, diagnóstico de alteração 
neurológica e atraso no desenvolvimento). Todas as 
sessões de atendimento foram videogravadas, e foi 
feito o exame, transcrição e análise das 
videogravações.  A análise de episódios permitiu 
evidenciar exemplos de: ajuda à colega (L), 
reconhecimento de objetos da cozinha de brinquedo 
(L), criação de faz-de-conta a partir de pistas do adulto 
(L), cuidados maternais com boneca (R), e iniciativas 
de interação com colega (R). A identificação das 
habilidades está em consonância com afirmações sobre 
a importância de propiciar situações de brincadeira 
relativamente livre, que propiciam o surgimento de 
iniciativas e habilidades em crianças com necessidades 
especiais, e contribuem para a promoção de seu 
desenvolvimento.   
Brincar - Crianças - Necessidades especiais 
 
 
H0786 
MEDIAÇÃO DO ADULTO VOLTADA PARA 
CRIANÇAS COM ALTERAÇÕES NO 
DESENVOLVIMENTO EM CONTEXTO LÚDICO – 
PROMOÇÃO DE HABILIDADES 
Cristina Rei Gimenes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Cecília Guarnieri Batista (Orientadora), Faculdade 
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
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O momento do brincar é essencial no desenvolvimento 
infantil e pode ser especialmente relevante para a 
promoção da inclusão de crianças com necessidades 
especiais.  O estudo teve como objetivo analisar as 
formas de mediação do adulto e os tipos de manuseio 
de crianças com alterações no desenvolvimento, nos 
momentos de brincadeira na escola regular. 
Participaram do estudo duas crianças, respectivamente 
com diagnóstico de síndrome de Down (6 anos) e 
autismo (7 anos).  Foram videogravadas 8 sessões 
(média de 25 minutos) na escola.  Foi realizada análise 
de episódios significativos, com base em categorias 
elaboradas para o estudo.  No que se refere às Formas 
de Intervenção do Adulto, destacaram-se: 
Encorajamento e Aprovação da interação com colegas 
de turma, Demonstração e Incentivo ao uso de objetos.  
Quanto às crianças, observou-se, com destaque: 
Atendimento às orientações do adulto (incluindo as 
relativas à interação com os colegas), e Aumento da 
complexidade no manuseio de objetos.  Foi possível 
observar formas pelas quais o adulto contribuiu para o 
favorecimento das interações entre as crianças e para o 
aprimoramento do manuseio de objetos. O estudo 
contribuiu, portanto, para a identificação de fatores que 
propiciam a inclusão escolar de crianças com 
necessidades especiais.   
Brincar - Alterações no desenvolvimento - Mediação do adulto 
 
 
H0787 
A FORMAÇÃO DE CONCEITOS EM CRIANÇAS COM 
ALTERAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO E 
DIFICULDADES ESCOLARES: IDENTIFICAÇÃO DE 
CAPACIDADES 
Lígia Stevaux Nascimento (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Cecília Guarnieri Batista (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A formação de conceitos é vista como um processo 
mediado pela linguagem e que ocorre ao longo de 
interações entre adultos e parceiros. A formação de 
novos conceitos permite ao sujeito estabelecer relações 
e compreender de que forma as coisas estão 
ordenadas no mundo. Ao formar novos conceitos, 
crianças com alterações no desenvolvimento explicitam 
sinais de capacidades e de habilidades. Foi realizada a 
análise do banco de dados com as videogravações do 
projeto sobre “solo”, realizado com um grupo de 
crianças com síndrome do X frágil, baixa visão e 
dificuldades escolares. As videogravações foram 
transcritas e os dados categorizados. A análise de 
episódios indicou que através da suscitação e da 
elaboração de conhecimentos foi possível identificar 
como os conceitos indicam habilidades e compreensão 
do assunto abordado por parte das mesmas, como 
neste exemplo transcrito: “Adulto: O que que é solo? 
Criança: Um lugar que nós pisamos. Adulto: muito bem! 
É um lugar que a gente pisa! E o solo é importante pra 

gente, num é? Por quê? Criança: porque se não tivesse 
solo nós ia cair num buraco.” Foi possível por meio 
desse estudo analisar como os conceitos podem ser 
indicadores de habilidades em crianças, muitas vezes 
vistas como incapazes devido às suas dificuldades. 
Formação de conceitos - Alterações no desenvolvimento - Avaliação 

de capacidades 
 
 
H0788 
ATUAÇÃO DO ADULTO E RECURSOS UTILIZADOS 
PARA A FORMAÇÃO DE CONCEITOS POR 
CRIANÇAS COM ALTERAÇÃO NO 
DESENVOLVIMENTO 
Sthefany Náthaly Ferraresi R. Pinto (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Cecília Guarnieri Batista 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
Formação de conceitos é um aspecto central no 
planejamento educacional, e traz desafios no caso de 
crianças com alterações no desenvolvimento. O 
objetivo do presente estudo foi descrever formas de 
atuação do adulto e recursos pedagógicos utilizados, 
visando à formação de conceitos por parte dessas 
crianças. Foi realizada a análise do banco de dados 
com as videogravações do projeto sobre “solo”, 
realizado com um grupo de crianças com síndrome do 
X frágil, baixa visão e dificuldades escolares. As 
videogravações foram transcritas e os dados 
categorizados.  A análise de episódios significativos 
indicou que o adulto, com frequência, fazia uso de 
perguntas e comentários, buscando relacionar os 
conhecimentos já adquiridos, com os novos 
conhecimentos apresentados nos encontros. Além 
disso, constantemente, fazia revisões dos 
conhecimentos anteriormente apresentados.  Foram 
utilizados recursos audiovisuais e propostas várias 
atividades (ex: desenhar com tinta feita de diferentes 
amostras de solo, estudos de campo, jogos), para que 
as crianças vivenciassem o conhecimento trazido.  Foi 
possível por meio desse estudo, identificar e 
compreender como ocorrem as intervenções dos 
adultos no processo de formação de conceitos de 
crianças, e fornecer, dessa maneira, subsídios para 
programas educacionais voltados para a referida 
população. 
Alteração no desenvolvimento - Atuação do adulto - Recursos 

pedagógicos 
 
 
H0789 
A REPRESENTAÇÃO DE MÃES DE CRIANÇAS 
SURDAS SOBRE O MODELO EDUCACIONAL 
BILÍNGUE 
Andressa Rondon da Cruz (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Ivani Rodrigues Silva (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
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Introdução: A educação bilíngüe para surdos 
preconiza o direito do surdo ao aprendizado de duas 
línguas: a língua de sinais (LIBRAS) e o português 
brasileiro (PB). O processo de desenvolvimento e 
educacional da criança surda depende muito da 
participação da família, pois é com ela que a criança 
passará a maior parte do seu tempo. Objetivo: Nosso 
objetivo foi pesquisar as experiências, os sentimentos, 
as dúvidas e o cotidiano de mães ouvintes de crianças 
surdas em relação ao mundo do Surdo. Método: De 
caráter qualitativo, com a metodologia do grupo focal. 
Foram realizados cinco encontros de 2 horas cada um, 
com mães de crianças surdas que estão em 
atendimento fonoaudiológico e pedagógico, nos quais 
foram discutidos assuntos relativos à educação bilíngue 
para surdos. Conclusão: A representação das mães 
em relação à surdez parece estar ainda muito 
relacionada à surdez como patologia.  Em relação á 
educação de surdos as mães expressam que o papel 
da LIBRAS é essencial para o desenvolvimento da 
criança surda, porém em contextos em que a LIBRAS 
não está inserida o surdo apresenta dificuldades. A 
pesquisa mostra o quanto é importante realizar um 
acompanhamento e orientações com a família, 
tornando-a parte do processo terapêutico e educacional 
da criança surda.  
Surdez - Grupo focal - Família 
 
 
H0790 
O ENCONTRO DE SINAIS MANUAIS CASEIROS 
COM A COMUNICAÇÃO SUPLEMENTAR E 
ALTERNATIVA  
Erika Sousa Ditscheiner (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Lucia Helena Reily (Orientadora), Faculdade 
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Em várias publicações internacionais da área de 
Comunicação Suplementar e Alternativa (CSA), 
percebe-se que a língua de sinais é considerada como 
mais um entre vários sistemas de linguagem que 
podem ser utilizados por pessoas impedidas 
permanente ou temporariamente de fazer uso da fala. A 
diversidade de usuários está exigindo discussão sobre 
as escolhas de recursos de CSA quando sistemas 
pictográficos entram em contato com os sinais manuais 
da Libras e/ou caseiros.  A partir da problematização 
das práticas em CSA com duas crianças e um 
adolescente não falantes com motricidade manual 
preservada, atendidas no CEPRE nos estágios de 
fonoaudiologia e na ACESA (Associação Cultural 
Educacional Social e Assistencial) no projeto de CSA, 
este estudo busca investigar as soluções caseiras de 
comunicação anteriores à introdução dos recursos 
pictográficos. Para coleta dos dados foram filmados e 
transcritos momentos em que os participantes 
utilizavam como forma de comunicação o sistema 
pictográfico, gestos e expressões em terapia 

fonoaudiológica. Como resultado, o estudo traz 
diferenças importantes com relação aos recursos 
usados pelas crianças observadas para se fazerem 
entender, sendo que cada um utiliza diversas formas de 
CSA, porém com mais frequência o recurso que sente 
ter mais facilidade e ser mais efetivo. 
Língua de sinais - Comunicação alternativa - Distúrbios de 

comunicação 
 
 
H0791 
O ENSINO DE MÚSICA NA ESCOLA INCLUSIVA NA 
VISÃO DE EDUCADORES E DE ALUNOS SURDOS  
Maria José de Souza Barrem (Bolsista PIBIC/CNPq - 
AF) e Profa. Dra. Lucia Helena Reily (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 
 
Compreende-se a música como uma manifestação da 
constituição humana, de cunho cultural, emocional e 
social, não sendo sentida apenas pelos ouvidos, e sim 
pelo corpo todo. A literatura mostra que os surdos 
também podem apreciar essa manifestação, 
independentemente da sua privação auditiva. Com a 
obrigatoriedade do ensino de música no currículo da 
disciplina de artes, na escola inclusiva, cria-se uma 
nova problemática. Sendo assim, este estudo busca 
compreender como é desenvolvido o processo 
pedagógico do ensino de música para alunos surdos, 
em contexto de escola inclusiva. Esta pesquisa 
qualitativa utilizou para coleta de dados entrevistas 
semi-estruturadas aplicadas com o coordenador 
pedagógico, professor de música da instituição, 
professor de educação especial, diretor e com o aluno 
surdo, matriculado em uma escola da rede publica de 
ensino da cidade Campinas/São Paulo; as entrevistas 
foram gravadas e posteriormente transcritas. Na análise 
e discussão de dados do caso investigado, observou-se 
que o ensino de música dentro do contexto escolar 
ainda encontra-se em fase de estruturação, tendo em 
vista a falta de profissionais capacitados para atender a 
esta nova demanda. Projetos de musicalização dentro 
da escola inclusiva poderiam ser constituídos com 
investimento governamental. 
Música - Surdez - Inclusão 
 
 
H0792 
RELAÇÕES INTERPESSOAIS DE ADOLESCENTES 
COM BAIXA VISÃO 
Isabela Barros Gonçalves (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Maria Elisabete Rodrigues F. Gasparetto 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
A baixa visão ainda não é bem compreendida no 
âmbito familiar, escolar e da comunidade, causando 
dúvidas e desafios aos familiares e educadores. Sobre 
estas bases, esta pesquisa teve como objetivo 
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averiguar a percepção de adolescentes com baixa 
visão, participantes do Programa de Reabilitação do 
CEPRE-FCM-UNICAMP, a respeito das relações 
interpessoais no ambiente familiar e escolar. Foi 
realizada pesquisa qualitativa com adolescentes, na 
faixa etária entre 12 a 18 anos. A coleta de dados foi 
realizada por meio de entrevista. Os 4 adolescentes 
participantes do estudo relataram episódios de angústia 
que ocorreram na escola: dificuldade na utilização dos 
recursos de tecnologia assistiva,  relacionamento com 
seus pares, sentimento de exclusão, ausência de apoio 
dos professores e funcionários da escola.Além de não 
terem o hábito de saírem com os amigos, só 
frequentando a escola e a casa. Em contrapartida, na 
família foi relatado que se sentem acolhidos e 
participam ativamente do núcleo familiar, embora lidem 
com a superproteção do responsável. 
Baixa visão - Relações interpessoais - Adolescência 
 
 
H0793 
PARADOXO VIVENCIADO PELAS MÃES DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES SURDAS: A BUSCA 
DO EMPODERAMENTO 
Mariana Bernardo Soares, Gabriela Marinho e Profa. 
Dra. Zelia Zilda Lourenço de C. Bittencourt 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 
 
O presente trabalho propõe refletir sobre o 
enfretamento da questão social na realidade da 
reabilitação, que se expressa e manifesta devido à 
dinâmica do capitalismo que visa à produção, o lucro, 
não compreendendo e anulando as questões externas 
ao trabalho. Difundindo informações sobre direitos, 
deveres e a forma de acessá-los, buscam estimular e 
desenvolver as potencialidades das mães de crianças e 
adolescentes surdas do CEPRE. Frente a esta 
realidade, o profissional de serviço social atua como 
articulador, facilitador e gestor de políticas públicas que 
propiciam o empoderar - “dar o poder” e na construção 
da autonomia, fortalecendo as qualidades e vínculos já 
existentes, criando assim meios para que os usuários 
sejam protagonistas de suas próprias histórias. O 
objetivo do estudo foi facilitar o empoderamento e a 
participação dessas mães. A proposta dessa pesquisa 
tange criar mecanismos que minimizem os impactos 
causados pelo sistema atual excludente, que dificulta 
as relações sociais das crianças e adolescentes surdas, 
trazendo grandes impactos como a desmotivação, a 
desistência do tratamento e em casos extremos, a 
privação da convivência familiar e social, sendo uma 
negligência inconsciente. O paradoxo de optar entre o 
tratamento do filho ou a atividade profissional deixa as 
mães frágeis diante dessa escolha, pois ainda não se 
sentem fortalecidas para conciliar as polaridades.   
Família - Exclusão - Empoderamento 
 

 
H0794 
POSSIBILIDADES E PERSPECTIVAS NO 
PROCESSO DE INCLUSÃO DE SURDOS: O QUE 
PENSAM OS PROFESSORES 
Cristhiane Maria Mantovani Marsura (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Zilda Maria Gesueli 
Oliveira da Paz (Orientadora), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 
 
A inclusão de alunos surdos no ensino regular ainda 
gera forte discussão na área educacional e nas 
políticas públicas. As dificuldades encontradas nesse 
processo não são inerentes à surdez, mas sim às 
possibilidades de acesso à língua de sinais e aos 
recursos específicos que atendem essa demanda. 
Assim, muitos alunos surdos estão sendo inseridos na 
sala de aula, mas não incluídos efetivamente. Objetivo: 
Levantar os recursos oferecidos pelo município de Mogi 
Mirim do Estado de São Paulo no processo de inclusão 
do aluno surdo. Método: Trata-se de um estudo de 
caráter qualitativo, cujos sujeitos são duas professoras 
de uma escola de educação básica do município, que 
estão envolvidas na inclusão de alunos surdos. A 
pesquisa foi aprovada pelo CEP da FCM/UNICAMP sob 
nº 1195/2011. Resultados: Nas palavras dos sujeitos, 
a capacitação dos profissionais, o ensino da Libras e o 
uso de materiais didáticos pedagógicos específicos 
para surdos contribuem para que as escolas regulares 
se tornem mais preparadas e sensibilizadas para 
receber esses alunos. Conclusão: Com a sala de 
recursos e atendimentos fonoaudiológicos na área da 
saúde, a inclusão em Mogi Mirim está vivenciando um 
momento de quebra de paradigmas para efetivar e 
consolidar atitudes mais concretas, mas muito ainda 
deve ser feito para a efetivação de uma proposta 
inclusiva. 
Linguagem - Surdez - Escola inclusiva 
 

Faculdade de Educação 

 
H0795 
PARA ONDE VÃO OS ALUNOS DAS ESCOLAS 
CATÓLICAS? 
Neyrielen Silveira Paiva (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Agueda Bernardete Bittencourt 
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
O desafio proposto por essa pesquisa é investigar o 
destino escolar dos egressos dos principais colégios 
privados católicos de Campinas/SP. Para uma análise 
mais completa, optou-se pelas instituições de ensino 
que oferecem desde o ensino infantil até o ensino 
médio. Entre os que nos permitiram acesso aos dados 
sobre os egressos estão: Instituto Educacional 
Imaculada, Escola Salesiana São José e Colégio Notre 
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Dame. Conseguimos, quanto aos objetivos propostos, 
realizar a primeira parte da pesquisa empírica, com a 
apresentação das escolas mencionadas, cujas 
reflexões foram possibilitadas pela leitura da bibliografia 
de referência em diálogo com os dados empíricos. Os 
dados referentes às escolhas de carreira nos 
vestibulares são o objeto de análise da próxima etapa, 
quando pretendemos compreender a relação ensino e 
escolha, fazendo um levantamento dos cursos e 
instituições de ensino superior onde os egressos das 
escolas selecionadas tentaram, fracassaram, ou 
ingressaram e em que universidades. 
Escolas católicas - Escolha profisional - Juventude 
 
 
H0796 
A GÊNESE DO PROJETO CULTURAL DE PAULÍNIA 
Pâmela Roberta Ramelo (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Agueda Bernardete Bittencourt 
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
Este estudo examina o projeto cultural da cidade de 
Paulínia, em São Paulo. Iniciado no ano de 2005, o 
projeto, transformou a cidade em um polo 
cinematográfico que vem ganhando destaque no país. 
Nele estão envolvidas a criação de escolas de cinema e 
festival de cinema, além da construção de um teatro e 
quatro estúdios cinematográficos. O objetivo da 
pesquisa é entender como se iniciou o projeto cultural 
de Paulínia, quem são seus idealizadores que 
pretendem tornar uma cidade já conhecida por seu polo 
petroquímico em uma cidade reconhecida também por 
seus investimentos no campo do cinema e da cultura. 
Além disso, pretende-se entender a correlação do 
projeto cultural com o projeto de educação voltado para 
as artes, cujas ações se desenvolvem associadas ao 
polo cinematográfico.  Para tanto foi feito estudo 
bibliográfico sobre: sociedade, cultura e arte. E estão 
sendo finalizadas: análises de documentos 
relacionados ao projeto cultural; visitas às escolas e 
entrevistas com os idealizadores do projeto. Até o 
presente momento sabe-se que o projeto político foi 
criado com objetivo, explicito, de fomentar a indústria 
turística no município a fim de proporcionar outra fonte 
de renda à cidade que é dependente da indústria 
petroquímica. Assim como se constitui em um marco de 
reconhecimento de um grupo político emergente na 
cidade. 
Cinema - Paulínia - Indústria cultural 
 
 
H0797 

EXCLUSÃO SOCIAL, VULNERABILIDADE À 
EXCLUSÃO ESCOLAR E PSICANÁLISE: O 
BRINCAR COMO POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO 
DA ‘CAPACIDADE PARA NÃO APRENDER’  
Anderson Cavalini Dias (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Ana Archangelo (Orientadora), Faculdade de 
Educação - FE, UNICAMP 
 
Este projeto de iniciação científica é parte de um projeto 
de pesquisa em andamento, coordenado pela Profa. 
Dra. Ana Archangelo, e buscou acompanhar os efeitos 
do brincar e dos acompanhamentos individuais como 
possibilidade de superação do que Archangelo (2010) 
vem chamando de ‘capacidade para não aprender’. 
Esta pesquisa ocorreu com uma aluna do ensino 
fundamental, de uma escola pública de Campinas, que 
foi apontada por sua professora como uma que 
apresenta dificuldades profundas e recorrentes no 
processo de aprendizagem. A criança foi acompanhada 
mediante observação em sala, encontros individuais e 
filmagem de atividades escolares com projeção dessas 
imagens nos encontros, nos quais é possível brincar, 
desenhar, assistir às imagens videogravadas e 
conversar sobre elas e outros assuntos, respeitando-se 
as necessidades dos alunos e privilegiando-se a 
formação de vínculos estáveis e de confiança entre o 
pesquisador e a criança. Nesta investigação tem-se 
percebido que a criança experimenta situações 
repetidas de desamparo, as quais podem ser 
comparadas ao que Bion (1970) chama de experiência 
catastrófica, e que se assemelha à queda permanente 
vivida pela personagem Alice, da obra de Lewis Carrol 
(2009). 
Psicanálise e educação  - Brincar - Exclusão social  
 
 
H0798 
EXCLUSÃO SOCIAL, VULNERABILIDADE À 
EXCLUSÃO ESCOLAR E PSICANÁLISE: O LUGAR 
DA AGRESSIVIDADE NOS PROCESSOS DE 
TRANSFERÊNCIA E CONTRATRANSFERÊNCIA NO 
ACOMPANHAMENTO DE UM ALUNO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
Natália Pinto Campagnoli (Bolsista FAPESP) e Profa. 
Dra. Ana Archangelo (Orientadora), Faculdade de 
Educação - FE, UNICAMP 
 
Essa pesquisa, financiada pela Fapesp, é 
desdobramento do projeto financiado pelo CNpq, cujo 
título é “ Exclusão Social, Vulnerabilidade à Exclusão 
Escolar e Psicanálise: A Construção da “memória de si” 
em um aluno do Ensino Fundamental”. Por meio do 
acompanhamento de uma criança que se encontrava 
em situação de vulnerabilidade escolar e social, e por 
consequência, apresentava severas dificuldades 
cognitivas, emocionais e afetivas, procurou-se saber se 
uma intervenção teria a possibilidade de reverter esse 
quadro. Durante o período de um ano, foram 
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realizados, semanalmente, encontros lúdicos 
individuais. Fazendo-se uso de conceitos da 
Psicanálise, percebeu-se que a agressividade do aluno 
para com a pesquisadora era recorrente, o que motivou 
o estudo sobre como essa agressividade se estabelecia 
na relação  (transferência) e como a pesquisadora 
lidava com esse aspecto (contratransferência). Nos 
encontros individuais, e com a ajuda do pesquisador, a 
criança entrou em contato com situações angustiantes 
para ela, e iniciou um processo de elaboração do que, 
para ela, era inicialmente intolerável. Através do 
trabalho empírico realizado, ficou evidente a relevância 
de um determinado tipo de vínculo, pautado na 
confiança, na livre expressão e no reconhecimento da 
criança como ser dotado de um mundo interno 
complexo. Embora não desejando uma transposição 
direta do que foi estudado na esfera individual para o 
coletivo, os questionamentos realizados são 
extremamente relevantes para se pensar a questão da 
agressividade dentro da sala de aula, e como os 
professores podem fazer o manejo desta.  
Agressividade - Psicanálise e educação - Dificuldade de 

aprendizagem 
 
 
H0799 
EXCLUSÃO SOCIAL, VULNERABILIDADE À 
EXCLUSÃO ESCOLAR E PSICANÁLISE:  A 
CONSTRUÇÃO DA ´MEMÓRIA DE SI’ DE UM 
ADOLESCENTE COM SEVERAS DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM  
Tamires Pastore Bernardi (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Ana Archangelo (Orientadora), Faculdade 
de Educação - FE, UNICAMP 
 
Esse projeto teve como objetivo analisar os processos 
psíquicos envolvidos na dificuldade de aprendizagem e 
suas interfaces com a exclusão social, realizando 
intervenções que auxiliassem na superação das 
dificuldades e na construção da memória individual de 
um adolescente. A pesquisa foi realizada em uma 
escola pública localizada em um bairro periférico de 
Campinas, área de alta exclusão social, onde ocorreu 
acompanhamento de uma adolescente que se 
encontrava no segundo ciclo do Ensino Fundamental, 
com repetidas experiências de fracasso escolar. Esses 
encontros semanais, que tiveram inicio após as 
observações da aluna em sala de aula, possuíam 
atividades lúdicas, escolares e apresentações de 
vídeos editados com as participações da adolescente 
nas aulas. O levantamento bibliográfico procurou 
suporte conceitual na psicanálise, de modo a permitir 
um diálogo com os aspectos emocionais evidenciados 
nas observações e nos encontros semanais. As 
dificuldades de aprendizagem da adolescente se 
mostraram profundamente relacionadas aos aspectos 
afetivos envolvidos em sua história de desvinculação e 
fracasso recorrentes. A partir desses dados, foi possível 

elaborar um estudo sobre a dinâmica da inibição 
intelectual. A posterior evasão da aluna trouxe também 
elementos para a reflexão sobre a exclusão social. 
Psicanálise e educação - Dificuldade de aprendizagem - 

Adolescência 
 
 
H0800 
A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO COTIDIANO DE UM 
BERÇÁRIO DE CRECHE: CONDIÇÕES E 
ESPECIFICIDADES 
Gisele Alves Ribeiro (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Ana Luiza Bustamante Smolka (Orientadora), 
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
No contexto atual de crescente compartilhamento do 
cuidado e educação de bebês em creches e a 
caracterização dessa instituição como sendo uma 
instituição educativa, pertencente à primeira etapa da 
educação básica, tivemos como objetivo discutir a 
questão da especificidade do trabalho educativo 
desenvolvido nesse nível do ensino. Realizamos um 
trabalho empírico no berçário de uma creche municipal 
localizada no município de Campinas. Utilizamos como 
metodologia a observação participante, que teve como 
formas de registro das situações para análise o diário 
de campo e o uso de recursos audiovisuais, como as 
videogravações e as fotografias. Enfocando a proposta 
de trabalho da instituição, o planejamento das 
atividades e os modos de realização das mesmas nas 
situações cotidianas, buscamos elementos para a 
discussão sobre o conteúdo dessa etapa da educação 
infantil, elementos estes emergentes da própria prática 
da creche, onde relevamos aspectos e elegemos 
situações que nos permitiram avançar na discussão do 
problema. Ancorados na perspectiva histórico-cultural 
do desenvolvimento humano, analisamos aspectos das 
práticas cotidianas, destacando e analisando situações 
e formas de atuação da professora que permitiram a 
discussão sobre uma possível caracterização do 
trabalho pedagógico neste espaço. 
Creches - Educação de bebês - Trabalho pedagógico 
 
 
H0801 
BIBLIOTECA DE PROFESSORES: ORGANIZAÇÃO 
DO ACERVO HISTÓRICO DA BIBLIOTECA DA 
ESCOLA NORMAL DE CAMPINAS  
Franciele Fernanda Amaral (Bolsista FAPESP) e Prof. 
Dr. André Luiz Paulilo (Orientador), Faculdade de 
Educação - FE, UNICAMP 
 
A presente proposta de iniciação científica visa auxiliar 
o trabalho de organização da Biblioteca Histórica da E. 
E. Carlos Gomes (antiga Escola Normal de Campinas). 
O projeto se estrutura em torno dos procedimentos de 
higienização e desinfestação, tombamento e indexação, 
digitação e catalogação e de digitalização e 



Projetos da Área de Ciências Humanas 

 278 

acondicionamento dos livros do acervo. Seu objetivo é 
elaborar índices desse acervo e identificar os livros 
destinados aos professores da Escola Normal de 
Campinas. Procura ainda contribuir para a formação da 
pesquisadora, habituando-a a trabalhar com fontes e a 
criticar os documentos a partir de leituras realizadas no 
campo da história da educação e da discussão com o 
pesquisador/orientador. 
Biblioteca de professores  - Cultura material da escola  - História 

cultural da educação  
 
 
H0802 
RELAÇÕES ENTRE DESEMPENHO COGNITIVO 
GLOBAL, DESEMPENHO LINGUÍSTICO E 
EMOCIONAL, FRAGILIDADE BIOLÓGICA, BEM-
ESTAR SUBJETIVO E VARIÁVEIS 
SOCIOECONÔMICAS EM IDOSOS COMUNITÁRIOS 
Lia Lopes Ongaratto (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Anita Liberalesso Neri (Orientadora), Faculdade de 
Educação - FE, UNICAMP 
 
O presente estudo, considerando as variáveis sócio-
demográficas, gênero, idade, escolaridade, renda 
familiar mensal e IDH-M da cidade de residência, 
pretende: Objetivos: Analisar as relações entre 
desempenho cognitivo global, desempenho linguístico e 
emocional, fragilidade biológica, bem-estar subjetivo e 
variáveis socioeconômicas em idosos comunitários de 7 
cidades brasileiras. Participantes e procedimentos: 
Dos 2.559 idosos, com 65 anos e mais, que compõem 
a amostra total das 7 cidades, 27,53% eram 
analfabetos, o que significa que 705 idosos estão de 
antemão excluídos das análises. Prevê-se, assim, 
amostra de 1.854 idosos que, em principio, tinham 
condições de escrever uma frase. Resultados: Os 
resultados esperados são correlações entre número de 
palavras e de ideias e os demais escores totais do 
MEEM. Além da relação entre o significado emocional 
das frases e as escalas de depressão. Conclusões: As 
conclusões definitivas serão possíveis quando 
obtivermos as análises dos dados estatísticos dos 
idosos pesquisados. 
Fragilidade - Idosos - Fluência verbal 
 
 
H0803 
POR UM PLANO SENSAÇÃO DO CURRÍCULO: 
MÚSICA E TERRITÓRIO 
João Paulo Prioli (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. 
Antonio Carlos Rodrigues de Amorim (Orientador), 
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
O presente Projeto de Iniciação Científica visa  um 
aprofundamento teórico na relação entre palavras e 
imagens para se pensar a área do currículo pelas 
teorizações de Gilles Deleuze a respeito do conceito de 
duração buscando interface com a  música e pelas 

teorizações de Deleuze e Guattari em Mil Platôs sobre 
ritornelo e territorialização, pensamento no qual a 
música e os sons têm um lugar privilegiado. 
Juntamente com as teorizações de Deleuze e Guattari 
sobre território, as ideias deste projeto passam pelas 
teorizações também de Pierre Schaeffer, Sílvio Ferraz e 
Paul D. Miller a.k.a. DJ Spooky, para gerar um 
pensamento musical não-linear, mas que passa pelo 
campo das percepções que estão por de trás dos 
significados e significações comuns, em uma música 
que pode trazer memórias/sensações inesperadas. 
Currículo - Filosofia da diferença - Arte 
 
 
H0804 
ORGANIZAÇÃO E CONDIÇÕES DO TRABALHO 
MODERNO: PROFESSORES NO PLANO NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO 
Gabriela Marino Silva (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra. 
Aparecida Neri de Souza (Orientadora), Faculdade de 
Educação - FE, UNICAMP 
 
Nas décadas finais do século XX, ocorreu o processo 
de reestruturação produtiva do capital, de modo que 
houve uma mudança nas relações de emprego e 
trabalho resultando na flexibilização dessas relações e 
na precarização das condições de trabalho e de 
emprego. Essas mudanças no mundo do trabalho, 
todavia, atingiram não só as empresas, mas também a 
esfera pública. No Brasil, esse fenômeno pôde ser 
observado, principalmente a partir da década de 1990, 
com a implementação das reformas neoliberais no país. 
A Educação não foi isenta de tais reformas, de modo 
que, ao final dos dois mandatos FHC, a situação no 
país era de total fragmentação e individualização. Os 
professores são constantemente avaliados a partir do 
desempenho de seus alunos em exames nacionais e, 
em geral, as políticas de remuneração são pautadas no 
mérito. O objetivo principal desse projeto é analisar, 
após dois mandatos do PT, já no iníco do governo 
Dilma Roussef, os documentos emitidos no âmbito do 
MEC, buscando observar quais as condições e como 
se organiza o trabalho docente segundo o discurso 
governamental. Tomou-se por refência o PL 8035/2010, 
em tramitação no Congresso. Também é objetivo do 
projeto observar como dialoga com o governo o 
discurso sindical, através dos documentos produzidos 
pela CNTE. É um projeto ainda em desenvolvimento. 
Professores - Trabalho docente - PNE 
 
 
H0805 
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A EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA INCLUSIVA E A 
FORMAÇÃO DOCENTE NA UNICAMP: 
CONCEPÇÕES, POLÍTICAS E PROJETOS 
PEDAGÓGICOS 
Mirela Garcia dos Reis (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Debora Cristina Jeffrey (Orientadora), Faculdade 
de Educação - FE, UNICAMP 
 
Este estudo analisa o processo de implementação de 
políticas educacionais voltadas para a constituição de 
uma Educação Inclusiva. O Decreto Federal n. 5.626, 
promulgado em 22 de dezembro de 2005, garante ao 
surdo o direito e acesso à educação bilíngue. Nesse 
sentido, as Instituições de Ensino Superior devem 
cumprir com diversas exigências para garantir o 
disposto em Decreto. Pretende-se, assim, analisar 
quais foram as estratégias adotadas por uma instituição 
de ensino superior, a Universidade Estadual de 
Campinas, para o cumprimento das exigências do 
disposto em Decreto. Nesse sentido, a pesquisa 
consiste em um estudo de caso, configurando-se 
através da abordagem qualitativa. No desenvolvimento 
crítico/analítico será fomentado: a) um diálogo com 
estudos e com os protocolos críticos norteadores da 
discussão acerca da educação inclusiva; b) a partir do 
referencial teórico “abordagem do ciclo de políticas”, o 
estudo do processo e alguns dos efeitos da trajetória 
dessa política desde sua formulação até a 
implementação no contexto da prática. 
Educação inclusiva - Educação dos surdos - Políticas educacionais 
 
 
H0806 
PIBID/UNICAMP/2009: IMPACTOS DE UMA 
PROPOSTA INTERDISCIPLINAR NA ESCOLA 
PÚBLICA 
Ana Cláudia Ferraz Orrú (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Eliana Ayoub (Orientadora), Faculdade de 
Educação - FE, UNICAMP 
 
O presente estudo teve como objetivo analisar os 
impactos do subprojeto “Licenciatura Multidisciplinar”, 
vinculado ao Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID/UNICAMP/2009). Esse 
subprojeto prevê uma série de ações interdisciplinares 
na Escola Estadual Guido Segalho (Campinas/SP), 
tendo como foco central as relações humanas entre os 
diferentes sujeitos que compõem o cotidiano escolar. 
Para a realização deste trabalho, além do estudo 
teórico das referências que embasam o subprojeto, 
empreendemos uma pesquisa de campo durante o 
segundo semestre de 2011 envolvendo observação e 
acompanhamento das atividades e entrevistas 
focalizadas com os bolsistas, os supervisores do PIBID, 
os alunos, os professores e os gestores da escola. 
Apesar das dificuldades cotidianas enfrentadas para o 
desenvolvimento das propostas, identificamos alguns 
aspectos positivos. As diversas atividades realizadas 

contribuíram para as relações interpessoais. Bolsistas e 
professores puderam compartilhar experiências. A sala 
da biblioteca, que foi organizada, poderá ser um 
importante espaço de convivência entre os alunos. E o 
contato dos bolsistas com o cotidiano escolar foi 
essencial para a formação docente. Portanto, o 
subprojeto conseguiu atingir grande parte do seu 
objetivo central, proporcionando a construção de um 
contexto escolar mais agradável, no qual os alunos 
possam ser respeitados em suas singularidades.  
Formação de professores - PIBID - Escola e relações humanas 
 
 
H0807 
A “ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS” NO CONTEXTO 
DO PIBID/UNICAMP/2009 
Magda Faria de Oliveira Fernandes (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Eliana Ayoub 
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
O objetivo desta pesquisa foi analisar os impactos da 
proposta a “arte de contar histórias” que foi 
desenvolvida no contexto do subprojeto “Licenciatura 
Multidisciplinar” do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID/UNICAMP/2009), na E.E. 
Guido Segalho (Campinas/SP). Este subprojeto prevê 
uma série de ações interdisciplinares, cujo foco central 
são as relações humanas entre os diferentes sujeitos 
que compõem o cotidiano escolar com vistas a 
compreender a dinâmica as permeiam. Como 
metodologia de trabalho, realizou-se uma pesquisa 
qualitativa com o estudo teórico das referências do 
subprojeto e, especificamente, da “arte de contar 
histórias” e uma pesquisa de campo, durante o 
segundo semestre de 2011, envolvendo observação e 
acompanhamento dessas atividades (com registros em 
diário de campo). Também foram realizadas entrevistas 
focalizadas com alunos/as, professores/as, gestores/as, 
supervisores e bolsistas PIBID envolvidos nessas 
atividades e transcrição das mesmas. A análise desses 
dados permite afirmar o papel fundamental que este 
programa tem na formação docente através de 
experiências ricas e diferenciadas do estágio curricular 
obrigatório, podendo-se dizer que os resultados foram 
positivos para todos os sujeitos envolvidos e mais 
expressivamente para os bolsistas que se colocaram 
em papéis atuantes e engajados, em um trabalho 
planejado e replanejado, como deve ser a conduta 
docente. 
Formação de professores - PIBID - Arte de contar histórias 
 
 
H0808 
MANUAIS ESCOLARES E HIGIENIZAÇÃO DA 
INFÂNCIA 
Caroline Zimmermann Belaunde (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Profa. Dra. Heloísa Helena Pimenta Rocha 
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
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A presente pesquisa articula-se ao conjunto de 
investigações que se voltam para o estudo de uma 
história dos manuais escolares interessada em 
compreender as dimensões ligadas à sua produção, 
circulação e apropriação. Tem como objetivo proceder 
ao levantamento, catalogação, digitalização e análise 
de manuais escolares de higiene destinados aos alunos 
das escolas primárias paulistas, produzidos entre o final 
do século XIX e a primeira metade do século XX. 
Inicialmente, tal levantamento seria realizado junto ao 
Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, em continuidade 
ao trabalho realizado pela bolsista Narcleyre Dias 
Santos, entre agosto/2010 e fevereiro/2011, o qual foi 
fechado para manutenção. Dessa maneira, alteramos o 
local da pesquisa para a Editora Melhoramentos, onde 
foi possível a digitalização de um número significativo 
de títulos ligados à temática do projeto, além de 
análises breves a respeito do conteúdo presente neles. 
O vinculo entre esta pesquisa e a investigação mais 
ampla coordenada pela Profa. Dra. Heloísa Helena 
Pimenta Rocha, sob o título Biblioteca de Higiene para 
as crianças e seus mestres: produção, circulação e 
usos de manuais escolares, com apoio do CNPq/Bolsa 
de Produtividade em Pesquisa e CNPq/Edital 
Universal/2009, deu origem ao grupo de pesquisa que 
aprofunda o debate histórico acerca dos manuais 
escolares. 
História da educação - Manuais escolares - Higienismo 
 
 
H0809 
MANUAIS ESCOLARES DE HIGIENE PARA A 
INFÂNCIA PAULISTA  
Flavia Rezende (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Heloísa Helena Pimenta Rocha (Orientadora), 
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
O projeto de pesquisa teve como objetivo o 
levantamento e a análise de fontes que informassem 
sobre os manuais escolares de higiene destinados aos 
alunos das escolas primárias paulistas, publicados 
entre o final do século XIX e o início XX. Desta forma, a 
pesquisa desenvolvida voltou-se para o levantamento e 
análise de Inventários de Bens Escolares, reunidos no 
Arquivo Público do Estado de São Paulo, o qual foi 
acompanhado de revisão bibliográfica sobre a temática 
estudada, sendo fotografados e analisados 156 
inventários que compõem as séries “Instrução pública” 
e “Conselho Superior”, referentes ao período de 1889 a 
1914. A pesquisa realizada com os 156 Inventários não 
traz registros de livros didáticos que abordem a 
temática da higiene, mas possibilita concluir que tais 
documentos mostram como a escola primária paulista 
estava se constituindo, do ponto de vista da sua 
materialidade. Os inventários podem ser vistos como 
fonte para a história da educação, uma vez que, 
possibilitam uma aproximação dos investimentos 

estatais com vistas à dotação material das escolas 
primárias paulistas no período. 
Historia da educação - Manuais escolares - Higiene 
 
 
H0810 
MANUAIS ESCOLARES PARA A INFÂNCIA: ENTRE 
PRESCRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES 
Rafaela Fernanda Cremasco (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Heloísa Helena Pimenta Rocha 
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
Este projeto insere-se na linha de investigações sobre a 
história dos manuais escolares, articulando-se em torno 
dos propósitos de compreender as dimensões ligadas 
às prescrições de uso desses objetos culturais. A 
pesquisa voltou-se para o levantamento, sistematização 
e análise das recomendações oficiais em relação aos 
manuais escolares para a escola primária paulista, 
procurando identificar a presença de referências aos 
manuais voltados para o ensino de higiene às crianças, 
nos relatórios produzidos pelas autoridades de ensino, 
entre o final do século XIX e o início do século XX. O 
trabalho foi acompanhado de um exaustivo 
levantamento bibliográfico da produção nacional sobre 
os manuais escolares como fontes para a pesquisa em 
História da Educação, disponibilizado aos 
pesquisadores que compõem a equipe do projeto e 
encaminhado à Rede BIBLIOMANES, como parte do 
acordo de cooperação entre a UNICAMP e o Centro de 
Investigación MANES (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Madri). O projeto faz parte de 
uma investigação mais ampla coordenada pela Profa. 
Dra. Heloísa Helena Pimenta Rocha, sob o título 
Biblioteca de Higiene para as crianças e seus mestres: 
produção, circulação e usos de manuais escolares, com 
apoio do CNPq. 
História da educação - Manuais escolares - Higienismo 
 
 
H0811 
CONCEPÇÕES PRÉVIAS NO ENSINO DE FÍSICA: 
UMA REVISÃO DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS 
BRASILEIROS ENTRE 1980 E 2011 
Guilherme Stecca Marcom e Prof. Dr. Jorge Megid Neto 
(Orientador), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
No âmbito da pesquisa brasileira em Educação em 
Ciências, estudos na área de concepções prévias se 
desenvolvem desde a década de 1970, tornando-se 
umas das principais linhas de pesquisas nesse campo. 
O objetivo da pesquisa foi identificar as principais 
concepções prévias encontradas no contexto do ensino 
de física. Foram consultados cinco periódicos 
brasileiros: Ciência & Educação; Investigações em 
Ensino de Ciências; Caderno Brasileiro/Catarinense de 
Ensino de Física; Revista Brasileira de Pesquisa em 
Educação em Ciências; e Revista Brasileira de Ensino 
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de Física. De um universo de aproximadamente 300 
números de periódicos, foram selecionados 33 artigos 
que abordaram concepções prévias em física. As 
principais concepções prévias foram encontradas a 
partir do fichamento dos artigos seguindo um conjunto 
de descritores proporcionando uma melhor análise dos 
resultados. Notamos um conjunto diversificado de 
conteúdos investigados sobre física, sendo que os que 
tiveram maior número de pesquisas foram os 
conteúdos de Mecânica, Eletricidade e Óptica. 
Concluiu-se que as principais concepções prévias 
encontradas foram: a associação de força e movimento 
na mecânica; há não diferença entre calor e 
temperatura na termodinâmica; o feixe de luz percorre 
uma distância finita em óptica; ou a corrente elétrica 
não se conserva em eletricidade.  
Concepções prévias - Ensino de física - Estado da arte 
 
 
H0812 
ESCOLA DO TRABALHO E ESCOLA NOVA: UMA 
ANÁLISE EM PISTRAK, MAKARENKO E DEWEY 
Ariadny Picolo da Rocha (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. José Claudinei Lombardi (Orientador), Faculdade de 
Educação - FE, UNICAMP 
 
O presente trabalho tem como intuito investigar e 
compreender, à luz do materialismo dialético, como se 
organizou desenvolveu a pedagogia pensada por dois 
dos principais teóricos da, então, União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, Moisey Mikhaylovich Pistrak e 
Anton Semiónovitch Makarenko; a partir de obras 
autorais de ambos, bem como de obras que buscam 
compreender esses teóricos, tendo como norte a 
realidade concreta e objetiva de diferenças econômicas 
e sociais de uma sociedade socialista, quando 
comparada à estrutura organizativa econômica e social 
da sociedade, que se desenvolve, no seio do sistema 
capitalista de produção. Nesse trabalho, me proponho, 
ainda, a buscar as raízes do contexto histórico em que 
nasceu, nos Estados Unidos da América, a Escola 
Nova a partir de John Dewey; bem como as funções 
políticas e sociais de transformação que essa Nova 
Escola, desenvolvida e pensada a partir das teorias 
desenvolvidas por John Dewey, teria em relação a 
suprimir e ocupar o espaço da, então, escola 
tradicional, como chamava o próprio Dewey. O 
trabalho, então, se propõe a uma análise comparativa 
dos três pensadores e suas pedagogias, ou teorias de 
formação/educacional. Pistrak e Makarenko vivendo 
num mesmo período, momento histórico e realidade 
econômica e social, na União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas; e Dewey em outro, no 
capitalismo estadunidense. 
Educação - Trabalho - História 
 
 
H0813 

ESTUDO HISTÓRICO DA ESCOLA SENAI "CONDE 
ALEXANDRE SICILIANO" DO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ (SP): DAS ORIGENS À 1961 
Aline Coraim (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. José Luis 
Sanfelice (Orientador), Faculdade de Educação - FE, 
UNICAMP 
 
O objetivo da pesquisa é fazer um levantamento 
histórico da Instituição SENAI da cidade de Jundiaí - 
SP: “Conde Alexandre Siciliano” nos seus 16 primeiros 
anos de funcionamento: 1944 à 1961. Contamos com 
um conjunto de perguntas que foi a base inicial para a 
investigação, buscamos as respostas que viabilizem 
realizar um histórico dessa instituição escolar que, além 
de reconhecida nacionalmente, possui também grande 
tradição na cidade de Jundiaí, com seus mais de 60 
anos de existência, servindo às indústrias e ao 
crescimento da cidade. A metodologia da pesquisa teve 
início com o levantamento de fontes escritas 
bibliográficas e da imprensa visando às questões mais 
gerais do projeto. Em seguida foram buscadas fontes 
primárias de toda ordem na instituição objeto do estudo. 
O conjunto das fontes será analisado, classificado e 
selecionado. Após a seleção, os dados e as 
informações serão analisados de forma crítica de modo 
a se constituir uma narrativa histórico-educacional da 
instituição e suas relações com a cidade. 
História da educação - Senai - Jundiaí/SP 
 
 
H0814 
INFLUÊNCIA DAS POLÍTICAS DO BANCO MUNDIAL 
NO ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - DE 2002 AOS TEMPOS ATUAIS 
Maycon Roger de Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Mara Regina Martins Jacomeli 
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
O presente trabalho centrou-se em demonstrar a 
influência das propostas políticas educacionais do 
Banco Mundial na educação pública paulista, de 2002 
ao período atual, encontrando no ensino fundamental 
seu foco de análise. Para tanto, foi-se às matrizes 
iniciais dessas políticas para entender o presente 
movimento educacional. Foi realizado um resgate 
histórico das reformas educacionais no Estado de São 
Paulo, chegando-se ao período histórico indicado pelo 
título do trabalho. Da investigação notou-se que essas 
políticas surgem anteriores ao período estudado. No 
atual demonstrou-se que há um processo de 
continuidade da implementação dessas políticas, com 
um aprimoramento das linhas programáticas principais. 
As reformas compreendem a aplicação e 
aprimoramento de programas de avaliação externa, a 
exemplo do SARESP, a progressão continuada, 
bonificação por desempenho aos profissionais da 
educação, em detrimento de uma política de 
valorização profissional e salarial, municipalização do 
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ensino e superlotação das salas de aula. Constataram-
se profundas similitudes entre as propostas contidas 
nos documentos do Banco Mundial e os recentes 
programas educacionais no Estado de São Paulo. Em 
geral a implementação desses programas tem sido 
negativa, afetando a qualidade do ensino, perceptível 
em sérios problemas de analfabetismo funcional nas 
crianças e adolescentes e grandes déficits de 
aprendizado. 
Banco mundial - Política educacional - Ensino fundamental 
 
 
H0815 
EDUCAÇÃO, CORPO E ARTE: PERMANÊNCIAS E 
TRANSFORMAÇÕES 
Débora Castro Cabral (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Marcia Maria Strazzacappa Hernandez 
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
O projeto analisou as imagens (vídeos e fotos) 
registradas ao longo do oferecimento da disciplina 
obrigatória do curso de Pedagogia, “EP 158 - 
Educação, corpo e arte”, no período de 2006 a 2010. O 
objetivo era identificar as permanências e 
transformações (gestos, temas, opções estéticas, entre 
outros) ocorridas nas apresentações finais de trabalho. 
Partimos da hipótese de que os estudantes traziam 
consigo memórias de práticas escolares dificilmente 
desconstruídas durante o curso de Pedagogia, sendo 
reproduzidas na avaliação final. Embora a disciplina 
tenha sido trabalhada de forma distinta com cada turma 
de estudantes, por meio de diferentes ênfases e 
linguagens (teatro, dança, manipulação de bonecos, 
produção de vídeo, música, declamação, entre outros), 
verificamos algumas estruturas similares nas 
composições artísticas, comprovando nossa hipótese 
anterior. De outro  lado, verificou-se a ampliação do 
repertório imagético dos estudantes, em parte, devido à 
facilidade de acesso. Concluiu-se que a realização de 
uma única disciplina sobre o tema arte na formação de 
professores, embora ainda restrito, pode promover uma 
transformação do olhar. 
Educação - Permanências - Transformações 
 
 
H0816 
DAS HISTÓRIAS CURATIVAS DA ANTROPOSOFIA 
À CRIAÇÃO DE HISTÓRIAS EM SALA DE AULA 
Lívia da Costa Quezado Ribeiro (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Profa. Dra. Marcia Maria Strazzacappa Hernandez 
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
A pesquisa é um recorte do projeto “Era uma vez uma 
história contada outra vez: educação, memória, 
imaginação e criação” (PRO-CULTURA MINC/CAPES), 
que objetivou estudar os fundamentos das histórias 
curativas (PERROW, 2010) da Antroposofia (STEINER, 
2004) e realizar um levantamento de histórias, lendas e 

contos brasileiros (CASCUDO, 2000) que se 
aproximam desses fundamentos. Os contos são vistos 
por pesquisadores como instrumentos preciosos que 
ligam o ser humano às suas raízes, retratando, por 
meio de imagens, os dramas que se passam em nosso 
interior e com isso preparar as crianças para lidar com 
a vida. Na Antroposofia, os contos são classificados de 
acordo com a idade, iniciando-se com contos de fadas 
(Perrault, Grimm) dos 3 aos 8 anos; passando por 
lendas, fábulas (Esopo, La Fontaine) e mitologia grega 
dos 9 aos 12 anos e chegando aos contos artísticos e 
literatura após essa idade. Para Cascudo, a 
classificação é por estilo: com contos de encantamento; 
de exemplo; de animais; facécias; contos religiosos; 
etiológicos; demônio logrado; contos de adivinhação; 
natureza denunciante; contos acumulativos; ciclo da 
Morte e tradição. 
Contação de histórias - Comportamentos desafiadores - Antroposofia 
 
 
H0817 
A DANÇA NO PROJETO ESCOLA DA FAMÍLIA: UMA 
EXPERIÊNCIA NO BAIRRO SAN MARTIN, 
CAMPINAS/SP 
Vanessa Kalil Tannus (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Marcia Maria Strazzacappa Hernandez 
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
A pesquisa aprofundou a análise sobre o 
ensino/aprendizagem de dança dentro do projeto 
“Escola da Família“ (SÃO PAULO, 2005), um programa 
do governo do Estado de São Paulo em que as escolas 
públicas são abertas aos finais de semana para a 
realização de atividades esportivas e culturais por e 
para membros da comunidade local. O estudo teve 
como recorte o bairro San Matin, região Leste da 
cidade de Campinas/SP. Constatamos que nesta região 
se destacam os estilos de dança mais populares como 
break, forró e axé. Os instrutores são, em sua maioria, 
jovens praticantes de dança pertencentes a 
determinados grupos ou tribos (VILELA, 2004). 
Encontram na escola o que intitularam “sensação de 
segurança” para a prática de sua dança, pois no que 
toca a infraestrutura física, as opções continuam 
inadequadas, como piso de cimento e sujo, quadras 
sem cobertura, entre outros fatores. Destacamos que o 
ensino de dança ocorre nestes espaços, apesar das 
dificuldades, de forma satisfatória, sobretudo, devido ao 
empenho dos proponentes e participantes. Por último, 
confirmamos a hipótese de que a prática da dança 
influencia positivamente na educação dos indivíduos 
(STRAZZACAPPA, 2010). 
Dança - Educação não-formal - Ensino de arte 
 
 
H0818 
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A INSERÇÃO DE ALUNOS NEGROS NO PRIMEIRO 
GRUPO ESCOLAR DE CAMPINAS 1897-1930 
Tatiane Gregório de Souza (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Maria Cristina Menezes (Orientadora), 
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
O projeto tem por objetivo verificar a inserção de alunos 
negros no primeiro grupo escolar da cidade de 
Campinas, atual EE “Francisco Glicério”, inaugurado 
em 1897. Tendo em vista o proclamado para estas 
instituições, de popularizar o acesso ao ensino primário 
da época, após a instauração da Republica e a lei da 
abolição que tornava livres os negros escravos. A 
metodologia de trabalho proposta divide-se em duas 
etapas, a primeira dedicada ao levantamento de dados 
a partir do acervo documental da instituição e estudo 
bibliográfico, e a segunda será dedicada a análise dos 
dados em conjunto com o estudo. As atividades, devido 
ao período de vigência da bolsa e também aos 
problemas de inundação na instituição, o que solicitou a 
remoção do acervo e a reorganização do mesmo, 
incidiram primeiramente no mapeamento do acervo e 
localização das fontes documentais. A bibliografia 
também tem mostrado um número significativo de 
textos e autores sobre o assunto, os quais estão sendo 
estudados a fim de se obter, posteriormente uma 
melhor análise. O trabalho com os documentos 
históricos tem mostrado a importância dessas fontes 
diante de dados localizados, sobretudo, nos livros de 
matrícula, nos quais podemos obter informes dos 
alunos que correspondem às expectativas da pesquisa. 
Grupos escolares - Raça e educação - Arquivo escolar 
 
 
H0819 
PARADOXO EINSTEIN, PODOLSKY E ROSEN: 
LEITURA DE DIVULGAÇÃO E DE FICÇÃO 
CIENTÍFICA NO ENSINO MÉDIO 
Maira Lavalhegas Hallack (Bolsista IC CNPq) e Profa. 
Dra. Maria José Pereira Monteiro de Almeida 
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
Buscamos compreender como alunos de Ensino Médio 
interpretam textos de divulgação e ficção científica. 
Estudamos a leitura apoiada na noção de repetição 
(empírica, formal, histórica) segundo Orlandi (2006). 
Numa Escola Estadual de Campinas, na aula de física 
em diferentes salas do primeiro ano do Ensino Médio, 
propusemos a leitura de um capítulo que de algum 
modo abordasse o Paradoxo Einstein, Podolsky e 
Rosen. Os livros dos quais foram retirados os capítulos 
são: “O Cosmo de Einstein” (KAKU, 2005), “As 
Aventuras Científicas de Sherlock Holmes” (COLIN, 
2002) e “Alice no país do Quantum” (GILMORE, 1999). 
Após a leitura de parte do capítulo, perguntamos por 
escrito: o que você contaria a um amigo sobre o que 
acabou de ler? O que leu sobre ciência? Depois, 
relatamos o capítulo inteiro e perguntamos: o que você 

entendeu do que acabamos de contar? Por último, 
demos os textos para os alunos lerem em casa e 
perguntamos se eles gostariam de ler o livro inteiro e 
por quê. Destacamos que o professor das classes, 
onde a pesquisa foi realizada, já havia trabalhado 
outras leituras. A classificação das respostas ainda está 
em análise e será apresentada no painel, mas 
adiantamos que o capítulo que aparentemente mais 
interessou aos estudantes foi o do livro do Colin (2002) 
cujo capítulo lido foi “O estranho caso da gata da sra 
Hudson”.  
Leitura - Paradoxo EPR - Ensino médio 
 
 
H0820 
PESQUISA-AÇÃO E MEMÓRIA PARA UMA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA REGIÃO DOS 
AMARAIS, EM CAMPINAS (SP) 
Adriana do Amaral (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. 
Dra. Olga Rodrigues de Moraes Von Simson 
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
A pesquisa elucida questões sobre o meio ambiente e a 
saúde através de fontes históricas, sobretudo 
depoimentos de antigos moradores da região dos 
Amarais, em Campinas (SP). Focalizamos o território 
da Vila Esperança, visando reconhecer este passado e 
fortalecer o movimento de horta orgânica comunitária, 
como instrumento de promoção de saúde, em 
implantação no bairro. Os depoimentos relatam a 
transição do território, passando por vários matizes 
desde mata nativa, a produção agrícola (algodão e 
cana-de-açúcar) até a urbanização com o loteamento 
de uma área da fazenda Santa Genebra, dando origem 
a Vila Esperança. Os relatos mostram a relação dos 
moradores do entorno com este território, desde 
brincadeiras de crianças na mata e no riacho, a 
transição para a produção agrícola na ‘terra nova’; o 
cultivo e manejo da plantação de algodão e cana-de-
açúcar, assim como, o uso de agrotóxicos e seus 
impactos no meio ambiente e na saúde. Estas 
transformações decorrem das revoluções sociais e 
culturais do século XX, provenientes dos avanços 
científicos, tecnológicos e do modo de produção 
capitalista. O século dos extremos promoveu 
reorganização espacial e transformações significativas 
na vida humana, tanto negativas, poluição, violência, 
degradação ambiental; como positivas, maior 
expectativa de vida e conforto. 
Memória - Empoderamento - Sustentabilidade 
 
 
H0821 
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CONCEPÇÃO DE FORMAÇÃO DOCENTE 
PRECONIZADA PELO INSTITUTO PEDAGOGICO DA 
PRAIA (CABO VERDE) A PARTIR DO DECRETO-LEI 
Nº 2/2010I 
Janice Raquel Sança Gomes (Bolsista FAPESP) e Prof. 
Dr. Pedro Ganzeli (Orientador), Faculdade de 
Educação - FE, UNICAMP 
 
As décadas de 1980 e 1990 podem ser consideradas 
um marco na reestruturação da ordem econômica 
mundial. A profusão da ideologia neoliberal promoveu 
mudanças significativas com a redução do caráter 
intervencionista do Estado, ampliando o espaço do 
mercado na regulação das relações sociais, com 
processos de descentralização e privatização. A 
influência dos organismos internacionais ganhou nova 
dimensão nos processos de eleboração, 
implementação e avaliação de políticas públicas em 
especial nas políticas educacionais. Tendo por base os 
contextos político, econômico e social das reformas 
desse período e as implicações destas na realidade 
educacional de Cabo Verde, o presente estudo busca 
compreender a influência do Decreto-Legislativo nº 
2/2010, que regula toda a organização e funcionamento 
do sistema educativo do país, no projeto politico-
pedagórico do Instituto Pedagógico da Praia. 
Considerando que o Instituto Pedagógico é a única 
instituição em Cabo Verde responsável pela formação 
de professores para a atuação na educação pré-
escolar, ensino básico e integrado (EBI) e complementa 
a formação de educadores já em exercício, busca-se 
compreender qual a concepção de formação 
estabelecida desde a aprovação desta legislação. 
Como metodologia de pesquisa será adotada a análise 
qualitativa, utilizando-se como procedimentos o estudo 
bibliográfico, a análise documental e entrevistas semi - 
estruturadas. 
Reforma educacional - Instituto pedagógico - Cabo Verde 
 
 
H0822 
CRENÇAS DE AUTOEFICÁCIA ACADÊMICA DE 
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 
Caroline Barbosa Martinez (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Daniela Couto Guerreiro-Casanova e Profa. Dra. 
Roberta Gurgel Azzi (Orientadora), Faculdade de 
Educação - FE, UNICAMP 
 
De acordo com a Teoria Social Cognitiva, crenças de 
autoeficácia acadêmica são as crenças dos alunos 
sobre suas capacidades de organizar e executar cursos 
de ações requeridos para produzir certas realizações 
relacionadas aos aspectos intelectuais e de 
aprendizagem. Esta pesquisa tem como objetivo geral 
identificar e analisar a crença de autoeficácia de 
estudantes de ensino médio de escolas públicas do 
Estado de São Paulo. Participaram desta pesquisa 534 
alunos, com idade entre 14 e 24 anos, sendo 64,6% (n 

= 345) do sexo feminino. Da amostra geral, 183 
estudantes cursavam a 1ª série, 192 estudantes 
cursavam a 2ª série e 153 estudantes cursavam a 3ª 
série do ensino médio.  Os dados foram coletados em 9 
escolas, por meio da Escala de Autoeficácia Acadêmica 
, com 16 itens e Likert de 7 pontos, e  do questionário 
de caracterização. Os resultados demonstraram que: 
(1) para séries, períodos e idades não foram verificadas 
diferenças estatísticas significativas entre as médias; 
(2) de acordo com o gênero dos estudantes foi 
verificada diferença estatística significativa entre as 
médias. De modo geral, a média de autoeficácia 
acadêmica apresentada pelos estudantes 
apresentaram valores entre quatro e seis, em uma 
escala de sete pontos. 
Motivação - Aprendizagem  - Autoeficácia 
 
 
H0823 
CRENÇAS DE GESTORES EDUCACIONAIS 
Suelen Batista de Souza (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Roberta Gurgel Azzi (Orientadora), 
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
Na escola, o gestor tem destaque ao articular as 
políticas educacionais elaboradas pelo Estado com o 
cotidiano vivenciado nas escolas, englobando 
professores, alunos, funcionários e pais. Diante da 
complexidade dessa função, a autoeficácia de gestores 
escolares mostra-se relevante para observar a prática 
dos mesmos, e pode auxiliar a promover alterações na 
unidade escolar por meio da ação do gestor. Este 
projeto objetiva verificar o nível da crença de 
autoeficácia dos gestores escolares (diretores e vice-
diretores) em 10 escolas de ensino médio da rede 
pública do estado de São Paulo. Foram participantes 
voluntários nove gestores, com idade entre 33 e 60 
anos e experiência na função de um a 15 anos. Os 
dados foram coletados utilizando o Questionário do 
Gestor Escolar (18 itens, Likert de 10 pontos) e o 
Questionário de Caracterização do Participante. Análise 
descritiva foi realizada com o software SPSS. Os 
resultados mostraram que os gestores possuem forte 
(médias entre 8 e 9) crença de autoeficácia em tarefas 
como motivar professores, disciplinar alunos, promover 
comportamento ético e unificado da instituição, 
atividades burocráticas e de planejamento. Foram 
verificadas médias de autoeficácia moderada (médias 
entre 7 e 8) para facilitar a aprendizagem e elevar 
resultados dos alunos em avaliações como ENEM, 
SARESP, entre outros. 
Motivação - Diretor - Autoeficácia 
 
 
H0824 
AS ATIVIDADES EXTRA-CLASSE COMO UM 
ESPAÇO DE RECRIAÇÃO NA ESCOLA- UM 
ESTUDO DE CASO DOS SENTIDOS E 
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POSSIBILIDADES DO TEATRO COMO ATIVIDADE 
FORMATIVA 
Thaís Daros Carneiro (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Roseli Aparecida Cacao Fontana (Orientadora), 
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
Esta pesquisa nasceu de indagações acerca dos 
modos como a escola, nesse início do século XXI, 
incorpora atividades até então consideradas como 
extra-escolares, redefinindo-as como “recreação”, ou 
seja, uma atividade que visa a distrair, em detrimento 
das possibilidades de “recriação”, de formação humana 
mais abrangente, nelas contidas. Entendendo, como 
Brecht(1978), as possibilidades formativas do teatro 
como linguagem e vivência estética mediadora da 
elaboração e formas de sociabilidade, procurei 
apreender  os sentidos com que as atividades teatrais, 
vivenciadas no contexto de realização de um projeto de 
teatro extra-classe, eram elaboradas pelas crianças 
participantes. Assumindo que os sentidos são 
produzidos, verbal e corporalmente, na dinâmica das 
relações sociais vividas, defini como formas de 
documentação a observação e descrição das 
interações produzidas no contexto das atividades 
realizadas, o registro em áudio das interlocuções e a 
reunião de toda a produção escrita das crianças nessas 
atividades. A interpretação dos sentidos indiciados na 
dinâmica interacional documentada ancorou-se nos 
pressupostos da análise enunciativa de Bakhtin. Neles 
encontrei as possibilidades de recriação, através de 
modelos de ação cênica, conferidos pelos textos 
trabalhados durante as atividades que se apresentam 
na enunciação das crianças. 
Extra-classe - Recriação - Teatro 
 
 
H0825 
DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA DA 
UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA DO SMS EM AMBIENTE 
DE APRENDIZAGEM MÓVEL COMO 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL EM 
ATIVIDADES NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
(EJA) 
Simone Aparecida Aleixo Amorim (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Sergio Ferreira do Amaral 
(Orientador), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma 
metodologia para o uso pedagógico do SMS (Short 
Message Service) na Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), centrado em três funcionalidades: envio de 
mensagens administrativas, pedagógicas e 
motivacionais, de forma a estabelecer um canal de 
comunicação entre a escola, os alunos e os 
professores. A pesquisa foi conduzida pelos princípios 
do Design Thinking, uma abordagem de 
desenvolvimento de projetos centrados nas 
necessidades dos usuários, os quais atuam como 

partícipes e cocriadores de soluções. Para tanto, 
realizou-se um diagnóstico do uso do telefone celular 
junto aos alunos para identificar os hábitos e 
necessidades de interação social no ambiente escolar 
dos mesmos. Com base nesse diagnóstico e na 
questão norteadora “O que pode ser feito para melhorar 
a integração do aluno de EJA na comunidade escolar?”, 
desenvolvemos uma metodologia para o uso do SMS 
como apoio nas atividades pedagógicas. O uso dos 
telefones móveis foi bem aceito pelos alunos devido à 
versatilidade destes dispositivos. Acreditamos que esta 
tecnologia, além de aumentar as vias de comunicação 
entre a escola, os alunos e os professores, poderá 
proporcionar novas experiências educacionais. 
Tecnologias móveis - SMS - Educação de jovens e adultos 
 
 
H0826 
A PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA SOBRE AS 
POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS NA UNICAMP 
Emanuel Mangueira Carvalho (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Silvio Ancízar Sanchez Gamboa (Orientador), 
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
A pesquisa teve por objetivo realizar um “estado da 
arte” sobre a produção acadêmica da Unicamp 
(Universidade Estadual de Campinas) a respeito das 
políticas de ações afirmativas. Para realizar essa 
pesquisa foram analisadas, teses, dissertações, TCC e 
artigos, presentes no acervo da Unicamp. Os estudos 
denominados “estado da arte” permitem identificar 
controvérsias, rumos e tendências, além da elaboração 
de balanços do conhecimento, baseados na análise 
comparativa sobre uma determinada temática. Durante 
a pesquisa localizou-se no site do SBU (Sistema de 
Bibliotecas da Unicamp), 2 TCC (Trabalho de 
Conclusão de Curso), 1 dissertação de mestrado, 2 
teses de doutorado, 1 pós-doutorado, 13 livros e 10 
artigos, sendo estes disponíveis no site da COMVEST 
(Comissão Permanente para os Vestibulares). A 
pesquisa mostrou que os TCC, dissertações, teses e 
livros, apontaram a necessidade de políticas de 
inclusão social, para o acesso ao ensino superior, seja 
através de cotas ou bonificação, e a importância do 
debate sobre o assunto. Os artigos apresentam-se 
contrários às cotas e ressaltam a importância da 
autonomia das universidades públicas. As produções 
afirmam, também, que as ações afirmativas não podem 
ser utilizadas para ocultar a educação de má qualidade 
que é oferecida nas escolas públicas à maior parte da 
população.  
Políticas públicas - Ação afirmativa - Inclusão social 
 
 
H0827 
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LEITURAS EM TORNO DO "CUIDADO DE SI": 
FOUCAULT E A FILOSOFIA ANTIGA 
Lívia Magalhães de Oliveira (Bolsista IC CNPq) e Prof. 
Dr. Silvio Donizetti de Oliveira Gallo (Orientador), 
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
A filosofia desde seu nascimento recusa os saberes 
preestabelecidos, saberes não submetidos à análise e 
à crítica, saberes sem questionamentos. No âmbito da 
educação ela nos propõe a agir da mesma maneira: 
interrogar tudo que parece sólido, inquietar nossos 
pensamentos e desconfiar das conclusões e certezas 
do universo educacional. Com base nesse olhar que 
amplia a concepção da educação, tomamos Michel 
Foucault como referencial teórico de modo a 
demonstrar que, embora não tenha tratado esse tema 
como fundamental em seus estudos, os conhecimentos 
por ele veiculados nos levam a repensar questões 
educacionais essenciais. Por meio de leituras 
analíticas, fichamentos e indagações de sua principal 
obra aqui estudada, A Hermenêutica do Sujeito, além 
de textos da Antiguidade Clássica por ele mesmo 
examinados, pretendeu-se compreender a noção do 
cuidado de si trazida pelo autor e com ela alcançar 
novas possibilidades e reflexões na área da educação, 
de forma a perceber que esta vai além de produções e 
construções externas e independentes do indivíduo; ao 
contrário, pode ser erguida e consolidada pelo ser e 
para o ser tendo como propósito principal que cada um 
seja capaz de educar-se a si mesmo. 
Educação - Ética - Cuidado de si 
 
 
H0828 
DESCENTRALIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA 
DE PROFESSORES: UMA ANÁLISE DOS 
MUNICÍPIOS DE CAMPINAS E PAULÍNIA 
Lorraine Cristina da Silveira Pereira (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Vicente Rodriguez 
(Orientador), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
Este trabalho tem por objetivo verificar como estão 
sendo ofertados os cursos de formação continuada 
para professores de Educação Infantil de Campinas e 
Paulínia, cidades da Região Metropolitana de 
Campinas – RMC, nos atentando para a questão da 
descentralização da educação que condicionou aos 
municípios a responsabilidade por tal oferta. A pesquisa 
busca entender a forma como os professores da 
Educação Básica, especificamente da Educação 
Infantil, têm encontrado meios de se qualificar e atender 
as exigências da legislação, assim como o que as 
prefeituras têm feito para ofertar cursos de formação a 
seus docentes, já que, com o processo de 
descentralização que ocorreu entre 1998 e 1999, os 
municípios foram encarregados de oferecer formação 
continuada aos professores. É também objetivo da 
pesquisa um apreciamento sobre o PROESF - 

Programa Especial de Formação de Professores em 
Exercício, com o intento de identificar a estrutura e as 
contribuições deste para os professores das referidas 
cidades, e como estas cidades aproveitaram esta 
proposta. Foram feitos contatos com os responsáveis 
pela formação continuada de professores nas cidades, 
entrevistas com os mesmos e revisão de documentos e 
bibliografia pertinente ao assunto, o que proporcionou 
dados significativos sobre a formação continuada 
nesses municípios.  
Descentralização - Formação continuada de professores - Educação 

infantil 
 

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura 
e Urbanismo 

 
H0829 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: ANÁLISE E 
LEVANTAMENTO GRÁFICO DOS PROJETOS 
PREMIADOS NO CONCURSO HABITAÇÃO PARA 
TODOS (2010) 
Natália Garcia de Sá (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Leandro Silva Medrano (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
Diante da realidade urbana brasileira marcada por um 
grande déficit habitacional - atualmente próximo de 5,5 
milhões de moradias-, é procurada, ainda, uma solução 
adequada que atenda a grande demanda de habitações 
e, ao mesmo tempo, desenvolva projetos de moradias 
qualificadas e que garantam adequada conexão com a 
cidade e com a sociedade. Em 2010, a Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 
São Paulo (CDHU), em parceria com o Instituto dos 
Arquitetos do Brasil (IAB), realizou o concurso nacional 
de arquitetura "Habitação Para Todos". O concurso 
consiste em uma iniciativa institucional que busca por 
novas alternativas e soluções para a moradia popular, 
de forma que envolva características de projetos 
habitacionais sustentáveis e inovadores e atenda a 
população que não possui acesso à habitação de 
mercado. O estudo em questão busca avaliar o 
resultado desse concurso e verificar se as soluções 
apresentadas indicam novos instrumentos 
metodológicos para a construção de habitação de 
interesse social (HIS) no Brasil. Essa análise é 
desenvolvida a partir da bibliografia estudada, 
relacionando-a com materiais coletados dos projetos e 
entrevistas feitas com os autores. O objetivo é analisar 
os conceitos e os partidos que sustentam as novas 
alternativas sugeridas para o setor de habitação de 
interesse social. 
Habitação - Sustentabilidade - Concurso 
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H0830 
BRIC E AS MEGACIDADES: O CASO DE MOSCOU 
Tainá Ceccato Colombrini (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Leandro Silva Medrano (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
A migração em direção às cidades fomentou, nas 
últimas três décadas, a aglomeração de contingentes 
populacionais superdimensionados ao redor dos 
centros urbanos, constituindo as chamadas 
megacidades. A configuração atual do espaço urbano é 
resposta às mazelas e aos benefícios oriundos das 
megacidades, como o colapso da infra-estrutura e a 
geração de renda. Esta, seu atrativo principal, faz com 
que o fenômeno assuma especial força nos países 
subdesenvolvidos e em desenvolvimento e define, 
assim, o escopo de estudo: o agrupamento econômico 
do BRIC. Com a pesquisa, almejou-se identificar a 
influência dos processos históricos e político-
econômicos sobre a configuração da megacidade 
Moscou e, ademais, entender o espaço urbano 
segundo uma relação de causa e conseqüência, 
através de estudo bibliográfico e análise de indicadores 
urbanos. No desenvolver do estudo, constatou-se que 
com a queda do comunismo no início dos anos 1990, a 
Rússia se viu forçada a adaptar-se a um mercado 
neoliberal: o mercado habitacional foi privatizado, 
resultando na queda drástica de vivendas disponíveis e, 
consequentemente, no aumento expressivo de 
habitações inadequadas ou superpopulosas e no início 
de movimentos de gentrificação. Atualmente, a Rússia 
é pouco desenvolvida tecnologicamente e confia sua 
economia à flutuação de commodities, além de ser 
composta por uma sociedade dividida pelo fantasma do 
antigo Estado socialista, o que incita perguntas quanto 
à sua permanência dentro do enquadramento dos 
BRICs. 
Megacidades - Bric - Moscou 
 

Faculdade de Educação Física 

 
H0831 
QUALIDADE DE VIDA DE ESCOLARES: E UMA 
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA COM 
O CIRCUITO CIÊNCIA- SAÚDE 
Ana Lídia Pontin (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Ademir de Marco (Orientador), Faculdade de Educação 
Física - FEF, UNICAMP 
 
O estudo investigou a sensação subjetiva de qualidade 
de vida e bem-estar de 122 escolares do segundo ciclo 
do Ensino Fundamental, por meio de auto-avaliação: a 
Escala de Qualidade de Vida (AUQEI) para crianças até 
12 anos, e o WHOQOL-bref, para as crianças acima de 
13 anos. Dessa forma o projeto visou à participação e 

integração de alunos num programa que estimula o 
conhecimento e a vivência em ciência e saúde. A 
proposta do Circuito Ciência-Saúde consistiu em quatro 
estações: Neurociência, Avaliação Física, Qualidade de 
Vida e Mitos da Saúde. Os resultados aferidos pelo 
AUQUEI indicaram que 25% das crianças 
demonstraram qualidade de vida classificada como 
prejudicada.  Enquanto que 75% indicaram qualidade 
de vida satisfatória. Os dados do WHOQOL estão 
sendo tratados estatisticamente pelo Teste Alfa de 
Cronbah, Teste de Normalidade, Coeficiente de 
correlação de Spearmans e, pelo de Teste de 
Significância. Pela análise dos resultados parciais, é 
possível inferir que a maioria dos alunos avaliados 
apresenta qualidade de vida satisfatória, estando esta 
relacionada com aspectos como a saúde, família, meio-
ambiente e escola, sugerindo que hábitos saudáveis, 
relações interpessoais estão diretamente relacionados 
com a qualidade de vida e aos temas tratados no 
Circuito Ciência-Saúde.  
Educação física - Qualidade de vida - Escolares 
 
 
H0832 
PROTOCOLOS DE AVALIAÇÃO MOTORA EM 
CRIANÇAS DE ZERO A SETE ANOS DE IDADE 
Daniela Bento Soares (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Ademir de Marco (Orientador), Faculdade de Educação 
Física - FEF, UNICAMP 
 
O crescimento físico e a performance motora tem sido 
notavelmente abordados em pesquisas com a 
finalidade de documentar e compreender a diversidade 
de aspectos relacionados à saúde de uma determinada 
população. Diversos protocolos são utilizados para este 
fim e, especialmente para as crianças brasileiras, 
poucos são os que foram padronizados para essa 
população. Neste sentido, este estudo visa identificar 
quais protocolos de avaliação motora são mais 
recorrentes nos estudos atuais, realizados pelos 
profissionais da área da Educação e da Saúde, em 
especial os da Educação Física. Esta é uma pesquisa 
bibliográfica, de cunho qualitativo, na qual foram 
investigadas as publicações de artigos em revistas 
científicas de 1990 a janeiro 2012 que utilizaram 
protocolos de avaliação motora de crianças de até sete 
anos de idade. Os instrumentos analisados foram 
Alberta Infant Motor Scale, Motor Assessment Battery 
for Children, Escala de Desenvolvimento Motor, Gross 
Motor Function Measure e Teste de Triagem de 
Desenvolvimento de Denver. Os resultados 
demonstram que estudos de padronização de 
protocolos que constituam referência para a população 
brasileira ainda são escassos, fato este que abre 
perspectivas para as pesquisas nesta área. 
Avaliação motora - Protocolo - Criança 
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H0833 
ANÁLISE COMPARATIVA  DA APRENDIZAGEM DE  
TÉCNICAS DE ORIGAMI  COM O 
DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA 
FINA EM CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS 
Simone Thiemi Kishimoto (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Ademir de Marco (Orientador), Faculdade de 
Educação Física - FEF, UNICAMP 
 
Descrição: Estudo para a análise comparativa entre 
dois grupos de crianças sobre a influência do ensino da 
técnica de origami no desenvolvimento da coordenação 
motora fina. Objetivo/Metodologia: Avaliar a influência 
da aprendizagem da técnica de origami no 
desenvolvimento da coordenação motora fina. Estudo 
de caráter comparativo e descritivo, com 40 crianças, 
de 5 e 6 anos, alunos de uma escola de Educação 
Infantil. Sendo 20 delas submetidas ao ensino de 
técnicas de origami e as outras 20 compondo o grupo 
controle. Foram utilizados testes motores para a 
avaliação da coordenação motora fina, na forma de pré 
e de pós-teste. Os modelos de Origami foram 
elaborados em 23 sessões, de 30 minutos cada e, para 
grupos compostos por 5 crianças. Resultado: Para a 
coordenação motora fina foi observado que nas 
crianças do grupo experimental, 52,6 % obtiveram 
melhora no teste e 47,3% permaneceu com a mesma 
idade motora no pré e no pós-teste, enquanto que nas 
crianças do grupo controle 26,3% apresentaram avanço 
e 73,6% conservaram a mesma idade motora. 
Conclusão: Foi possível observar que estímulos 
diferenciados, como o origami, podem contribuir de 
forma significativa e positiva com o desenvolvimento da 
coordenação motora fina. 
Avaliação motora - Educação física - Origami 
 
 
H0834 
RELAÇÕES DE GÊNERO EM UMA ESCOLA 
WALDORF 
Carla Cristina Urbina Carrion (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Helena Altmann (Orientadora), Faculdade 
de Educação Física - FEF, UNICAMP 
 
A pesquisa analisou as relações de gênero dentro de 
uma escola Waldorf, a fim de investigar como o gênero 
se constitui a partir da influência desta pedagogia. Seu 
objetivo foi verificar como ocorrem as construções de 
gênero a partir das diferentes atividades propostas. 
Para tanto, foi realizado um estudo de campo pautado 
em observações de diferentes aulas de uma turma de 
6ª série de uma escola Waldorf da cidade de 
Campinas, efetuado de agosto a dezembro de 2011. O 
estudo proporcionou análises a respeito das múltiplas 
possibilidades de práticas educacionais. De diferentes 
formas, os conteúdos da pedagogia Waldorf, favorecem 
rupturas da visão polarizada dos gêneros, como através 
das aulas de culinária, de costura, de práticas artísticas, 

de euritmia, de marcenaria, entre outras, nas quais 
meninos e meninas desenvolviam as mesmas tarefas. 
Os dados obtidos no estudo de campo permitem 
concluir que a pedagogia Waldorf a partir da 
valorização da arte, da criatividade, da espiritualidade, 
do afeto professor/a-aluno/a, da aprendizagem a partir 
da prática e dos trabalhos coletivos em seu método de 
ensino possibilita uma maior sensibilização dos/as 
alunos/as e, assim, um maior entendimento e aceitação 
entre eles/as, reduzindo, possivelmente o 
distanciamento e as formas de discriminação entre 
meninos e meninas. 
Gênero - Educação - Waldorf 
 
 
H0835 
A PRODUÇÃO SOBRE GINÁSTICA EFETUADA 
PELOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP 
Camila Sanchez Milani (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Marco Antonio Coelho Bortoleto (Orientador), 
Faculdade de Educação Física - FEF, UNICAMP 
 
O presente estudo apresenta analisa a produção 
acadêmica sobre a Ginástica em nível da graduação e 
especialização (Trabalhos de Final de Curso - TCC), 
elaborados na FEF - UNICAMP desde sua origem em 
1985 até a atualidade. Foram analisados 129 trabalhos, 
classificados segundo a proposta de Souza (1997): 68 
abordam as ginásticas competitivas (Ginástica Artística, 
Rítmica, Acrobática e de Trampolim), 19 a Ginástica 
Geral, um a Roda Alemã, 12 a Ginástica Laboral e 12 a 
ginástica de uma forma global sem privilegiar uma 
determinada modalidade. Esta distribuição revela-se 
similar a encontrada por Oliveira et al (2009) em nível 
de pós-graduação, destacando de modo a ênfase pelo 
estudos das ginásticas de competição. Do total de 
trabalhos analisados, 17 são trabalhos em nível de 
especialização. Finalmente, ressaltamos que os TCCs 
foram orientados por 31 docentes, a grande maioria da 
unidade e apenas 11 externos, mostrando uma ampla 
participação do corpo docente. Apenas 27 trabalhos 
estudaram a ginástica no âmbito escolar, apesar da 
importante atuação da FEF-UNICAP neste âmbito. 
Ginástica - TCC - Produção 
 
 
H0836 
POSSIBILIDADES DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
COMO SUPORTE AO TRABALHO TEATRAL 
João Guilherme Egidio da Costa (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Dr. Odilon José Roble (Orientador), Faculdade 
de Educação Física - FEF, UNICAMP 
 
Vários autores apontam o corpo como instrumento de 
trabalho do ator (BONFITTO, 2002; ROMANO, 2008), 
indicando trabalhos técnicos, expressivos e lúdicos 
como formas de preparação cênica. A Educação Física 
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tem o corpo humano como objeto central de estudo e 
atuação. Entretanto, o cruzamento entre esses dois 
universos ainda é bastante incipiente. O protocolo da 
pesquisa consistiu em elaborar um roteiro de 
entrevistas a ser aplicado a atores com o intuito de 
diagnosticar suportes de preparação corporal que estes 
sujeitos anseiam. Com base nessas respostas, 
sugerimos uma matriz propositiva para atuação do 
professor de Educação Física. Apresentamos um 
quadro indicativo de possibilidades, averiguadas junto 
aos sujeitos da pesquisa e correspondentes às 
possibilidades profissionais do profissional da 
Educação Física. Evitamos, assim, o uso de um manual 
de técnicas pormenorizadas para aplicar aos atores, tal 
como um receituário de exercícios. Analisando as 
entrevistas, podemos notar um leque de possibilidades 
de intervenção da Educação Física, como um quadro 
de alongamentos, jogos lúdicos, dança ou práticas de 
conscientização corporal. Também notamos a 
compreensão dos atotes em torno da idéia de que as 
práticas corporais não precisam ser repetitivas e 
extremamente sistematizadas, dando espaço à 
criatividade nesse processo. 
Teatro - Educação física - Corpo 
 
 
H0837 
MUSICALIZAÇÃO DO CORPO: UMA PROPOSTA DE 
ADAPTAÇÃO DA RÍTMICA DE DALCROZE AO 
CENÁRIO EDUCATIVO NACIONAL 
Larissa Holland Santos (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Odilon José Roble (Orientador), Faculdade de 
Educação Física - FEF, UNICAMP 
 
O presente projeto investigou e propôs a adequação de 
jogos rítmicos baseados na pedagogia do educador 
musical Émile Jaques-Dalcroze para facilitar sua 
utilização na realidade brasileira. O objetivo dessa 
pesquisa foi fazer uma releitura de tais jogos em dois 
aspectos: 1) Utilizando apenas instrumentos de 
percussão, em vista de sua maior acessibilidade e 2) 
Trabalhar os jogos com ritmos nacionais: assim 
supomos que o contato com a própria cultura facilitaria 
a absorção e o envolvimento com a Rítmica. No intuito 
de testar a pesquisa, verificamos a receptividade às 
propostas desenvolvidas em  uma turma do Ensino 
Fundamental I, à qual foram ministradas as atividades 
de musicalização corporal, promovendo a experiência 
entre música e gesto. A análise dos resultados obtidos 
ocorreu via preenchimento de planilhas avaliativas - 
realizada por meio estatístico simples – e também por 
um breve  questionário em linguagem de imagens para 
as crianças responderem acerca de cada atividade. 
Constatamos que muitos jogos que considerávamos de 
fácil execução - como marcar a pulsação do tempo em 
um ritmo simples - tiveram que ser muito mais 
trabalhados do que o imaginado, pois para as crianças, 
ativar musicalmente o corpo foi algo complexo. 

Concluímos que o ensinamento musical que passa pela 
experiência vivida no corpo é realmente muito 
significante, e ressaltamos o quanto a Rítmica de 
Dalcroze é, até hoje, revolucionária e necessária  para 
o cenário da musicalização e da educação do corpo. 
Dalcroze - Corpo - Música 
 
 
H0838 
EDUCAÇÃO DOS SENTIDOS: CONSTRUINDO UM 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 
Luiza Silva Rodrigues (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Odilon José Roble (Orientador), Faculdade de 
Educação Física - FEF, UNICAMP 
 
Este estudo aborda a “educação dos sentidos”, 
temática atual, porém ainda pouco disseminada em 
âmbito científico. A visão, a audição, o paladar, o olfato 
e o tato são os cinco sentidos biológicos do homem e, 
em conjunto, constituem sua principal forma de 
apreensão do mundo. Turcke (2010) aponta para uma 
“superestimulação” dos sentidos na sociedade da 
informação, entretanto, paradoxalmente, de forma 
restrita, direciona-se a objetos e interesses específicos, 
quase sempre ligados ao consumo. O papel da escola 
nesse contexto parece ser de grande relevância. A 
proposta deste estudo situa-se em construir um 
instrumento avaliativo que ofereça indicativo seguro 
sobre a atual configuração da educação dos sentidos 
no ambiente escolar de primeiro ciclo do ensino 
fundamental. Para isso, elaboramos um instrumento 
piloto e aplicamos a um número reduzido de 5 alunos, 
de modo a obtermos um primeiro conjunto de dados. 
Reformulamos o instrumento e, para um indicativo da 
validação do instrumento, reaplicamos a um número 
mais significativo de 40 crianças (BAUER e GASKELL, 
2010). Com isso, notamos que a Educação Física não 
tem produzido a educação do corpo que leve em conta 
uma possível educação dos sentidos. 
Educação dos sentidos - Educação física - Corpo 
 
 
H0839 
O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DO 
ESPORTE PARAOLÍMPICO BRASILEIRO: 
CARACTERIZAÇÃO DO CASO DA EQUIPE DE 
RUGBY EM CADEIRAS RODAS DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE CAMPINAS 
Gustavo Moreira Pasini (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Paulo Cesar Montagner (Orientador), Faculdade de 
Educação Física - FEF, UNICAMP 
 
O movimento paraolímpico passa por um momento em 
seu processo histórico de consolidação. No Brasil, o 
seu desenvolvimento vem sendo impulsionado por 
diferentes agentes sociais, Estatais e Privados. Este 
trabalho pretende apresentar uma contextualização do 
desporto paraolímpico com o objetivo principal em 
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analisar as características da equipe de rugby em 
cadeira de rodas da Universidade Estadual de 
Campinas, (ADEACAMP), procurando apontar o 
desenvolvimento nas formas de gestão desportiva em 
sua manifestação do alto rendimento, considerando as 
características do esporte contemporâneo, realçando 
as formas de organização e financiamento. Para tanto, 
utilizando do método de analise de conteúdo, que 
possibilita construir instrumentos, visando estudar os 
conteúdos das mensagens, buscando inferir e 
selecionar os aspectos latentes e manifestos dos 
conteúdos expressos das falas e dos conteúdos de 
entrevistas (no caso dessa minuta) que permitam 
interpretar a pesquisa qualitativa do presente projeto. 
Desta forma, estruturando, a trajetória de 
institucionalização do rugby em cadeiras de rodas no 
Brasil, salientando o estado das esferas presentes 
neste campo de estudo, que determinam sua atual 
configuração: entre atletas, dirigentes e técnicos. Além 
das formas e sistemas de distribuição de recursos.  Por 
fim discutir como esse conjunto de fatores, norteia o 
funcionamento da ADEACAMP. 
Esporte paraolímpico - Institucionalização - Rugby em cadeira de 

rodas 
 
 
H0840 
DIFERENÇAS NO TEMPO LIVRE DE TRABALHO E 
NA FRUIÇÃO DO LAZER ENTRE TRABALHADORES 
DA SEGURANÇA DA UNICAMP SERVIDORES 
PÚBLICOS E TERCEIRIZADOS 
Bruno Modesto Silvestre (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Silvia Cristina Franco Amaral (Orientadora), 
Faculdade de Educação Física - FEF, UNICAMP 
 
Este estudo buscou analisar as diferenças no tempo 
livre de trabalho e na fruição do lazer entre 
trabalhadores da Vigilância da Unicamp, servidores 
públicos e terceirizados. Entendemos que as atividades 
de lazer não dependem da livre vontade, voluntarismo 
ou espontaneísmo de cada indivíduo, mas sim, das 
condições materiais e objetivas que acarretam nas mais 
diversas condições para o desenvolvimento dessas 
atividades, ou seja, diferentes remunerações e formas 
de exploração do trabalho permitem diferentes formas 
de acesso ao lazer. Para analisar as relações entre 
lazer e trabalho e o caso concreto dos trabalhadores da 
segurança da Unicamp, utilizamos de bibliografias da 
área do lazer e da sociologia do trabalho. Também 
realizamos coleta de dados sobre as duas formas de 
contratação, além da aplicação de um questionário e 
um inventário sobre os usos do tempo. Até o presente 
momento, os resultados não são conclusivos, 
entretanto, pudemos observar que entre os 
trabalhadores terceirizados a carga de trabalho é maior, 
já que é comum trabalharem em mais de um local. 
Inferimos, frente a estes dados, que o acesso ao lazer 
destes trabalhadores também sofre perdas substanciais 

se comparado aos vigilantes estatutários, porém esta 
afirmação só será confirmada ao término da análise dos 
dados ainda em curso. 
Lazer - Terceirização - Trabalho 
 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas 

 
H0841 
A PROBLEMÁTICA DE UM PODER NÃO-
COERCITIVO EM PIERRE CLASTRES 
André Henrique De Nadai Soares (Bolsista FAPESP) e 
Prof. Dr. Renato Sztutman (Orientador), Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas - FFLCH, USP 
 
Essa pesquisa possui como tema central a análise do 
conceito de poder ao qual se refere Pierre Clastres. 
Seu ponto de partida será o ensaio “Copérnico e os 
Selvagens”, no qual o autor argumenta sobre a 
necessidade de expandir o conceito tradicional – isto é, 
libertá-lo do sentido de mando e coerção – para fundar 
a disciplina “antropologia política”. Em seguida, serão 
cotejados outros ensaios do autor, publicados nas 
coletâneas A Sociedade Contra o Estado e Arqueologia 
da Violência, bem como certa bibliografia debruçada 
sobre a obra de Clastres, tendo o conceito de poder 
político como foco. 
Poder - Política - Pierre Clastres 
 

Faculdade de Tecnologia 

 
H0842 
REFLEXÕES SOBRE A ISO-14001: SOLUÇÃO 
ESTRUTURAL OU APARENTE?  
Mayra Abboudi Brasco (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Sandro Tonso (Orientador), Faculdade de 
Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
A série de normas ISO 14000, mais precisamente a 
14001, tornou-se a maior certificação ambiental nos 
últimos anos, surgindo como uma solução à crise 
ambiental de origens nos variados setores produtivos. 
Entretanto problemas socioambientais existem e 
surgem, mesmo com uma grande quantidade de 
empresas certificadas pela ISO. Com o intuito 
investigativo o presente projeto propôs averiguar a 
validade da norma como uma solução à crise 
ambiental. O estudo foi feito a partir da leitura da 
bibliografia indicada (várias concepções de meio 
ambiente, sustentabilidade, educação ambiental, o 
emprego da norma em organizações, marketing verde e 
globalização) e de políticas ambientais, entrevistas com 
professores, auditores e gestores ambientais e análise 
comparativa dos dados com a bibliografia. Foi 
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observada, até o momento, que a norma é uma solução 
superficial aos problemas ambientais. A ISO 14001 é 
aplicada nas organizações sem uma reflexão sobre o 
seu processo. Muitas vezes ela é tida como um 
procedimento, uma forma de “conquista de mercado”, 
melhorias no marketing e mais eficiência nos processos 
produtivos. 
ISO14001 - Desenvolvimento sustentável - Educação ambiental 
 
 
H0843 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA E A 
CONSTRUÇÃO DE ALTERNATIVAS: REFLEXÕES 
SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E O 
“VIVIR BIEN” 
Thiago D'Agosta Camargo (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Sandro Tonso (Orientador), Faculdade de 
Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
O presente trabalho questiona o atual “modelo” de 
desenvolvimento capitalista e as relações que este 
estabelece com a natureza de forma a evidenciar seus 
limites, pois historicamente sua dinâmica tem 
provocado o subdesenvolvimento de nações e o 
aumento da degradação ambiental em escala global. 
Apesar do debate internacional sobre as questões 
socioambientais ter iniciado com a publicação de 
“Limites do Crescimento” (Meadows) e atualmente ser 
altamente difundido o conceito de Desenvolvimento 
Sustentável (Brundtland) como forma de combater os 
problemas ambientais e econômicos, estes não 
escapam à lógica do Mercado e às relações sociais 
capitalistas. A análise do “Vivir Bien”, fundada nos 
valores e práticas dos povos originários andinos e 
adotada como principio constitucional pela Bolívia, 
busca compreender se este se conforma em uma 
alternativa latino-americana para os problemas deste 
subcontinente. Através do “Vivir Bien” buscamos refletir 
sobre formas de desenvolvimento através dos saberes 
originários que gere a sustentabilidade ambiental e 
social, superando as relações sociais de exploração da 
natureza e do homem, assim como, a crença no 
Mercado como instrumento de mudança social. A partir 
da discussão destes temas acima, nos propomos 
também a contribuir com a Educação Ambiental Crítica 
no que tange à realização de outra relação entre 
sociedade e ambiente. 
Educação ambiental crítica - Vivir Bien - Sustentabilidade 
 

Instituto de Artes 

 
H0844 

USABILIDADE, JOGABILIDADE E LUDICIDADE EM 
JOGOS ELETRÔNICOS MUSICAIS 
Felipe Orsini Martinelli (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Hermes Renato Hildebrand (Orientador), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 
 
O presente estudo se resume a uma análise nos 
âmbitos da jogabilidade e da ludicidade de jogos 
eletrônicos de simulação musical. Dentro de diversas 
definições, a jogabilidade pode ser colocada como o 
estudo das relações de interação usuário-máquina, 
usuário sistema e da usabilidade dos consoles e jogos. 
Em outras palavras, estudar como o jogador interpreta, 
interage e joga. Já a ludicidade pode ser colocada 
como o estudo das relações entre o real e o fantasioso, 
a simulação. Nesta pesquisa, foram estudados títulos 
cujo objetivo é simular que se toca um instrumento 
musical ou se canta uma música por meio de controles 
cujo formato lembram instrumentos ou equipamentos 
musicais. Em um primeiro momento foi feito um 
levantamento teórico de questões e fundamentos por 
meio de uma extensa pesquisa e revisão bibliográfica 
sobre o tema e sobre os campos de estudo já 
mencionados, a começar pelas questões que envolvem 
o conceito de jogo em si, e jogo eletrônico. Depois, em 
um segundo momento, foram feitas as análises de três 
jogos pertencentes a tal categoria, "Rock Band", "Guitar 
Hero" e "Wii Music". 
Jogos eletrônicos musicais - Jogabilidade - Usabilidade 
 

Instituto Agronômico de Campinas 

 
H0845 
DESENVOLVIMENTO DO SETOR HORTÍCOLA NAS 
REGIÕES VULNERÁVEIS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 
Willian Humberto de Souza (Bolsista PIBIC/CNPq - 
IAC) e Profa. Dra. Lilian Cristina Anefalos (Orientadora), 
Instituto Agronômico de Campinas - IAC, IAC 
 
Na atualidade, a busca por novos meios de produção 
sustentável é imprescindível no mundo dos negócios. O 
processo é complexo e envolve várias etapas para que 
se concretize, não apenas junto às instituições de 
pesquisa e de ensino que desenvolvem novos 
conhecimentos científicos e tecnologias, transferindo-os 
ao setor produtivo, mas também aos órgãos que 
potencializam a adoção por parte dos produtores, por 
intermédio de extensionistas. Com enfoque na 
horticultura, o principal objetivo desta pesquisa foi 
estudar a adoção de tecnologias agrícolas nas regiões 
mais vulneráveis do Estado de São Paulo, com base no 
Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS). A 
fim de melhor contextualizar a produção hortícola, 
relacionada às regiões estudadas, foram coletados 
dados secundários, a partir de estatísticas oficiais, e 
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primários, por meio da aplicação de questionário, 
dirigido aos especialistas do setor hortícola, nas áreas 
de pesquisa e extensão agrícola. Constatou-se que as 
tecnologias mais importantes da agricultura estão 
sendo adotadas com menor intensidade nas regiões 
administrativas mais vulneráveis do Estado do São 
Paulo - Registro e Sorocaba. Apesar de ter havido 
avanços significativos nas tecnologias disponíveis aos 
produtores, há grande dificuldade em se transferir 
tecnologias agrícolas de ponta aos horticultores nas 
regiões vulneráveis. 
Competitividade - Agricultura familiar - Adoção de tecnologia 
 

Instituto de Economia 

 
H0846 
ANÁLISE DO DEBATE ACERCA DOS IMPACTOS DA 
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO HIDRELÉTRICO DE 
BELO MONTE 
Izabella Baptista Paladine (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Ademar Ribeiro Romeiro (Orientador), Instituto 
de Economia - IE, UNICAMP 
 
A Usina Hidrelétrica de Belo Monte, a ser construída na 
Volta Grande do Rio Xingu, no Pará, tem gerado 
grandes polêmicas, desde o custo econômico real da 
obra até seus impactos sócio-ambientais. Este estudo 
buscou analisar as controvérsias relativas à obra de 
forma crítica, produzindo um parecer objetivo que 
englobou os impactos. Para isso, foi realizada uma 
ampla pesquisa sobre a bibliografia existente, 
organizando-se os diferentes pontos de vista 
divergentes sobre os impactos positivos e negativos da 
construção da usina. A metodologia utilizada foi 
fundamentada no estudo de fontes primárias de 
informação sobre Belo Monte e na avaliação do 
material analítico disponível. Foi possível estabelecer 
uma linha bem definida de argumentação, expondo os 
pontos favoráveis da obra e aqueles passíveis de 
crítica. A partir da análise dos diversos pontos de vista, 
concluiu-se que uma obra de tamanha dimensão deve 
ser pensada com seriedade e transparência pelo 
governo. A maneira como este tem conduzido o 
assunto gera dúvidas e insatisfação na sociedade, 
especialmente ao povo da região. Além disso, a Usina 
de Belo Monte apresenta impactos gigantescos para a 
sociedade e o meio ambiente, que vão além do que 
está exposto no EIA. Como conclusão, justifica-se a 
aplicação do Princípio da Precaução para suspender o 
empreendimento até que o nível de incerteza sobre 
seus impactos se reduza o suficiente. 
Belo Monte - Hidrelétrica - Impactos 
 
 
H0847 

O PAPEL DO BNDES NO DESENVOLVIMENTO DA 
ECONOMIA BRASILEIRA: UMA PERIODIZAÇÃO 
Fábio Saia Cereda (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. 
Dra. Adriana Nunes Ferreira (Orientadora), Instituto de 
Economia - IE, UNICAMP 
 
Foi realizado, no âmbito do presente projeto, um estudo 
da trajetória do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) desde sua gênese em 
1952 até a contemporaneidade. Para tanto, 
contemplou-se todo o caminho percorrido pelos 
recursos do Banco, desde sua captação até seu destino 
final e consequentes resultados provenientes dos 
investimentos. O objetivo do trabalho foi contextualizar 
as principais linhas de ação do Banco nas mais 
diferentes épocas, e analisar a partir deste ponto o 
projeto de desenvolvimento empunhado pelos gestores 
de política econômica e pela própria burocracia do 
Banco, bem como avaliar a importância de tais ações 
no cenário econômico nacional. A metodologia utilizada 
para realizar tais objetivos foi o exame detalhado da 
bibliografia e de dados de fontes e uso de recursos – 
estes principalmente provenientes do Banco Central e 
do BNDES. Foram redigidos três capítulos que 
seguiram a trajetória dos recursos do BNDES, sendo o 
tema de cada um deles respectivamente: captação dos 
recursos, alocação, resultados da alocação. Por meio 
dos resultados observados, chegou-se à conclusão que 
o BNDES foi - e ainda é - peça fundamental nos 
projetos de desenvolvimento observados ao longo da 
história da economia brasileira, do início dos anos 50 
até os dias de hoje. 
BNDES - Desenvolvimento - Política econômica 
 
 
H0848 
PARTICIPAÇÃO DO BNDES NA FASE 
ASCENDENTE DO CICLO DE CRÉDITO RECENTE 
(2004-2008) E REFLEXÃO ACERCA DE SUA 
CONDUTA NO PERÍODO PÓS-CRISE FINANCEIRA 
Murilo Atanas (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Adriana Nunes Ferreira (Orientadora), Instituto de 
Economia - IE, UNICAMP 
 
O BNDES é um banco de desenvolvimento, e como tal, 
está inserido na estratégia de desenvolvimento 
desenhada para o Brasil em cada período. Dessa 
forma, direcionou sua atuação em diferentes rumos 
durante as distintas gestões que se seguiram desde 
sua criação: nos anos 50, 60 e 70, caracterizou-se por 
um suporte estrutural ao processo de industrialização 
da economia brasileira. A partir dos anos 80, em meio à 
chamada “década perdida”, se aproximou ao perfil 
privado de atuação. Nos anos 1990, foi instrumento 
fundamental do amplo processo de privatização 
experienciado pela economia brasileira. Nos anos 2000, 
o banco direcionou seus estímulos ao setor de 
exportações, acompanhando a crescente demanda 
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externa. A análise da participação do BNDES a partir 
de 2004, ano em que se identifica um ciclo ascendente 
de crédito, é de suma importância para o entendimento 
da expansão da economia brasileira, assim como a 
conduta tomada mediante a crise de 2008, que 
significou uma reversão do ciclo citado. O resultado da 
presente pesquisa, realizada por meio do exame da 
bibliografia e de dados provenientes do Banco Central, 
do próprio BNDES e de teses de mestrado, visa 
exprimir a importância do banco nas fases ascendente 
e descendente de tal ciclo, exaltando como expandiu 
suas operações em ambos os cenários, tornando-se, 
inclusive, uma das principais armas do governo para 
combater os efeitos da crise no país.  
BNDES - Crédito - Desenvolvimento 
 
 
H0849 
ANÁLISE DA POBREZA BRASILEIRA ATRAVÉS DA 
LÓGICA FUZZY 
Pier Francesco De Maria (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Rosangela Ballini (Co-orientadora) e Prof. Dr. 
Alexandre Gori Maia (Orientador), Instituto de 
Economia - IE, UNICAMP 
 
O objetivo central deste trabalho é apresentar uma 
proposta para análise da pobreza no Brasil, baseada no 
conceito de lógica fuzzy. Especificamente, verifica-se 
como esta técnica contribui para diferenciar a pobreza 
urbana e rural no país, levando em consideração 
aspectos associados à dotação de recursos básicos, 
saúde, educação, restrição orçamentária e condição de 
trabalho. Entre as vantagens do método proposto, 
destaca-se o fato de ser uma medida que permite 
agregar elementos qualitativos e quantitativos, além de 
não restringir a delimitação da pobreza à dicotomia 
“sim” e “não”. Os resultados destacam, de maneira 
geral, um cenário de pobreza relativamente alta, 
podendo-se destacar três padrões regionais bem 
distintos: A) estados relativamente mais avançados; B) 
estados em progresso relativo; e C) estados atrasados, 
que predominam no território. Ademais, enquanto a 
componente renda surge como uma importante 
determinante da pobreza nas áreas urbanas, a 
componente associada às necessidades básicas é a 
mais importante nas áreas rurais. O trabalho conclui 
sobre a utilidade do indicador proposto para o 
direcionamento de políticas de combate à pobreza, 
sobretudo no que se refere às diferenças de 
necessidades nas áreas urbanas e rurais. 
Indicador fuzzy - Pobreza - Desigualdade 
 
 
H0850 

MICROECONOMIA DO SUBDESENVOLVIMENTO: A 
DINÂMICA DA ACUMULAÇÃO DE CAPITAL E DA 
CONCORRÊNCIA EM ECONOMIAS ATRASADAS 
Jéssica Marcon Dalcol (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Ana Lucia Gonçalves da Silva (Orientadora), 
Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 
A intensificação da concorrência interempresarial ao 
longo da consolidação do capitalismo enquanto sistema 
econômico hegemônico fez com que a teoria 
microeconômica ganhasse nova relevância, ao se 
deparar com um cenário muito mais complexo de 
formação da decisão empresarial. Uma teoria 
microeconômica que se preocupe verdadeiramente em 
destrinchar a realidade passa a ter que observar a 
articulação concorrência-acumulação a partir de uma 
apreensão dinâmica, e não estática, na qual a 
concentração de mercado se coloca não como 
anomalia, mas traço estrutural do funcionamento 
orgânico da economia (Steindl, 1952). Entretanto, essa 
percepção diferenciada da microeconomia, legada à 
corrente heterodoxa, se faz insuficiente num contexto 
de subdesenvolvimento como o das economias 
periféricas. A reformulação dos conceitos 
microeconômicos nos marcos do subdesenvolvimento 
exige uma apreensão histórico-estrutural (Furtado, 
1980), da qual se constatam as características 
fundamentais da economia periférica. Marcas como a 
heterogeneidade e desemprego estruturais (Furtado, 
1976), inexistência de um sistema industrial orgânico, 
atraso tecnológico, fraca base de financiamento 
privado, desequilíbrio externo e internacionalização do 
mercado interno (Furtado, 1992) dão novo escopo às 
idéias de barreira à entrada (Bain, 1956), economia de 
escala, padrão de concorrência e concentração de 
mercado (Steindl, 1952 e 1946), inovação (Schumpeter, 
1942). Desse modo, no contexto de 
subdesenvolvimento os níveis macro e 
microeconômicos se sobrepõem. O processo de 
decisão empresarial e a própria acumulação de capital 
passam a depender de uma estreita relação entre 
Estado e empresas nacionais, a fim de enfrentar um 
contexto de internacionalização produtiva e financeira, 
no qual a empresa nacional se depara com fortes 
atrasos relativos (Tavares, 1975), através de medidas 
como financiamento público, protecionismo cambial, 
incentivos fiscais, modificações na legislação 
trabalhista, entre outros.  
Microeconomia - Subdesenvolvimento - Concorrência 
 
 
H0851 
A GUERRA FISCAL E SUA INFLUÊNCIA NA 
DISTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE CAMPINAS PÓS-1990 
Lucas Gimenez Pavanello (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Ana Lucia Gonçalves da Silva (Orientadora), 
Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
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Este projeto analisa se há influência dos incentivos 
fiscais municipais na redistribuição quantitativa das 
empresas industriais na Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) a partir da década de 1990 e, 
também, faz uma análise na redistribuição qualitativa 
destas empresas, analisando a mudança dos setores 
industriais que vieram a se instalar nos municípios. 
Para isso, foi feito um levantamento de toda a 
legislação referente ao assunto dos municípios que 
apresentaram as maiores mudanças na participação de 
seus Valores Adicionados Fiscais no total da RMC e 
feito um resumo cronológico da evolução destas leis. 
Ademais, relatórios e dados sobre a indústria de fontes 
do governo foram coletados para que a análise 
pudesse ser feita comparando a evolução da legislação 
com a mudança na alocação, de fato, das empresas 
industriais. Os resultados obtidos nos mostram que, nas 
cidades onde o VAF apresentou maior variação em 
relação ao da RMC, há incentivos fiscais por parte dos 
municípios. E, além disso, onde surgiram incentivos 
fiscais setoriais, houve uma considerável mudança 
enviesada nos novos investimentos realizados nestes 
municípios. 
Política fiscal - Concentração industrial - Economia regional 
 
 
H0852 
ANÁLISE DAS POLÍTICAS INDUSTRIAIS 
BRASILEIRAS DA ÚLTIMA DÉCADA : PITCE E PDP 
Renato de Souza Rosa (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Ana Lucia Gonçalves da Silva (Orientadora), 
Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 
A política industrial deve estar no centro da intervenção 
estatal na dinâmica econômica. O desafio está em 
formular uma política industrial inserida em uma 
estratégia de desenvolvimento nacional que enfrente os 
limites impostos pelo processo de globalização. Este 
estudo visa analisar as políticas industriais brasileiras 
da última década: PITCE (2003-2007) e a PDP (2008-
2010), por meio de resenhas bibliográficas e 
levantamento de dados em fontes oficiais. A PITCE 
tinha o objetivo de expandir a base industrial por meio 
da melhoria da capacidade inovadora das empresas. 
Atuando com medidas horizontais, incentivos a setores 
estratégicos e atividades portadoras de futuro. Devido à 
política macroeconômica conservadora, a PITCE não 
atingiu os resultados esperados. A PDP visava à 
manutenção do ciclo de desenvolvimento produtivo 
baseado nos investimentos, o aumento das 
exportações e a inovação tecnológica por meio de três 
níveis: ações sistêmicas, destaques estratégicos e 
programas estruturantes. A crise internacional de 2008 
e a valorização do real prejudicaram o cumprimento das 
metas dessa política. O mérito da PITCE foi recolocar a 
política de desenvolvimento industrial na agenda de 
políticas públicas. A PDP avançou em criar um conjunto 

de instrumentos e ampliar a capacidade de 
planejamento, coordenação e gestão de políticas 
industriais. 
Política industrial - PITCE - PDP 
 
 
H0853 
FRAGILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, 
BASILÉIA II E O CASO DO BANCO 
PANAMERICANO 
Arthur Lacerda Souza (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Ana Rosa Ribeiro de Mendonça Sarti 
(Orientadora), Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 
Analisou-se o Banco PanAmericano, no que tange ao 
processo de fraude e fragilização nestes últimos anos 
do mesmo, concomitantemente à intervenção do órgão 
regulador, o Banco Central do Brasil (Bacen). Por meio 
de um estudo mais aprofundado em artigos e trabalhos 
acadêmicos, além de jornais especializados, 
pesquisou-se sobre o sistema bancário brasileiro, este 
guinado pelos Acordos de Basileia, e os dados 
contábeis e processos que ocorreram no 
PanAmericano. Objetivou-se avaliar a gravidade do 
episódio protagonizado pelo banco, assim como a 
importância e os instrumentos utilizados pelo órgão 
regulador no sistema bancário brasileiro. Pela pesquisa 
verificou-se uma grande suscetibilidade do sistema 
financeiro e bancário à instabilidade, levando à 
organização de um acordo internacional para tal 
regulação e supervisão: Acordos de Basileia. Em 2010 
foram detectadas pelo Bacen inconsistências bancárias 
no Banco PanAmericano, na qual havia dupla 
contagem dos créditos. Ao fim, o banco foi socorrido 
pelo Fundo Garantidor de Crédito e houve também 
intervenção direta do Bacen, evitando maiores contágio 
para o todo sistema. No primeiro semestre focou no 
sistema financeiro e sua regulação, além de um 
panorama do PanAmericano. No segundo semestre 
levantou-se mais afundo as atividades do banco e a 
intervenção do Bacen, para concluir qual o impacto do 
evento no sistema bancário.  
Fragilidade financeira - Basileia II - Banco PanAmericano 
 
 
H0854 
A EVOLUÇÃO RECENTE DO MERCADO DE 
CRÉDITO IMOBILIÁRIO NO BRASIL 
Brunno Henrique Sibin (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Ana Rosa Ribeiro de Mendonça Sarti 
(Orientadora), Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 
A pesquisa teve por objetivo estudar a evolução recente 
do mercado de crédito imobiliário no Brasil, procurando 
entender os determinantes estruturais, conjunturais e 
institucionais; os efeitos, a partir da importante relação 
entre os mecanismos de financiamento e a evolução da 
construção civil, setor com papel fundamental na 
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geração de emprego e renda; e por fim, a participação 
e o papel dos bancos públicos e privados na alocação 
do crédito imobiliário. Em um primeiro momento, 
realizou-se um levantamento da bibliografia relacionada 
para o entendimento dos aspectos institucionais e de 
que maneira impactaram a alocação dessa modalidade 
de crédito no período recente. Através do auxílio da 
mídia especializada e de dados obtidos no portal do 
Banco Central e da Abecip, observou-se o 
comportamento da evolução do crédito imobiliário. Por 
fim, a pesquisa tentou demonstrar de que maneira a 
inflexão na condução da política econômica a partir de 
2006 contribuiu para a expansão observada no crédito 
imobiliário, bem como o papel das instituições 
financeiras nesse processo. 
Crédito - Imobiliário - Evolução 
 
 
H0855 
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA: 
MOTIVAÇÕES, RESULTADOS E LIMITAÇÕES 
Cesar Augusto Delfino (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Ana Rosa Ribeiro de Mendonça Sarti 
(Orientadora), Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 
Este projeto busca analisar a atuação do “Programa 
Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV), tanto no que diz 
respeito ao enfrentamento do déficit habitacional 
observado no Brasil, assim como, os desdobramentos 
do programa sobre a construção civil (segmento 
importante na geração de renda e emprego) e assim, 
identificar seus objetivos, evolução institucional 
(havendo uma separação do PMCMV no governo Lula 
e no governo Dilma) e avaliar sua significância para a 
redução do déficit habitacional e evolução do setor da 
construção civil no período. Para tanto, foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica e consulta de dados 
referentes ao déficit habitacional e ao financiamento 
imobiliário no período anterior ao programa e, 
posteriormente, foram agrupados dados específicos do 
programa (como fontes de financiamento e faixa da 
população beneficiada), sobre o déficit habitacional, 
financiamento imobiliário e índices da construção civil 
nos anos de vigência do programa. Por meio desta 
metodologia, é possível avaliar a evolução dos índices 
citados anteriormente e comparar com as medidas do 
programa. A conclusão é que o PMCMV contribuiu para 
a redução do déficit habitacional, para o crescimento do 
setor da construção civil e ganhou maior importância no 
período analisado, se tornando uma das frentes 
fundamentais do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) 2 do governo Dilma. 
Minha Casa Minha Vida - Déficit habitacional - Financiamento 

imobiliário 
 
 
H0856 

DESDOBRAMENTOS DA CRISE FINANCEIRA 
INTERNACIONAL E O PAPEL DO FINANCIAL 
STABILITY BOARD  
Gabriel Colon Vlatkovic (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Ana Rosa Ribeiro de Mendonça Sarti 
(Orientadora), Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 
A crise financeira internacional, explicitada em 
setembro de 2008, levantou dúvidas acerca da 
adequação das normas regulatórias vigentes sobre os 
sistemas financeiros, sobretudo bancários. Ademais, a 
natureza internacional da crise, resultado da grande 
integração entre mercados financeiros, acabou por 
ressaltar a necessidade de uma maior integração 
internacional das estruturas regulatórias. Diante desta 
percepção, somada ao aumento da importância 
assumida por periféricos, o Financial Stability Forum - 
fundado em 1999 - foi restabelecido pelo G20 como 
Financial Stability Board (FSB), e marcado por  uma 
conformação mais ampla e atuação mais abrangente. O 
objetivo desta pesquisa é avaliar a agenda de 
discussões e propostas vindas do Financial Stability 
Board, com o intuito de compreender o papel assumido 
por países que antes não a integravam. 
FSB - Regulação - Crise financeira 
 
 
H0857 
SISTEMAS REGIONAIS DE PAGAMENTOS:  
INTEGRAÇÃO REGIONAL NA AMÉRICA DO SUL E 
O SISTEMA DE PAGAMENTOS EM MOEDA LOCAL 
(SML) 
Natália Minhoto Genovez (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. André Martins Biancareli (Orientador), Instituto 
de Economia - IE, UNICAMP 
 
A pesquisa desenvolvida é dedicada a um aspecto 
específico da agenda do projeto “Globalização, 
financiamento e integração regional: diagnósticos, 
avanços e limites na América do Sul” do CECON 
(Centro de Estudos de Conjuntura e Política 
Econômica) do I.E. – UNICAMP: o Sistema de 
Pagamentos em Moeda Local (SML) entre o Brasil e a 
Argentina. Criado em 2008 e inserido nos mecanismos 
de cooperação regional para o financiamento de curto 
prazo e facilitação de pagamentos, o mecanismo tem 
evoluído de maneira modesta, mas se mostra 
particularmente relevante para pequenos e médios 
produtores. Durante o período de pesquisa, foram 
coletados dados a respeito da canalização de 
exportações por este instrumento, além da revisão 
bibliografica sobre diferentes aspectos relacionados 
com o tema. Dessa forma, pode-se contrastar as 
características de exportações realizadas pelo 
mecanismo do SML com as realizadas por um contrato 
de câmbio convenconal e por meio do CCR (o 
Convênio de Crédito recíproco, outra alternativa de 
facilitação do comércio regional). A análise dos dados 
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permite constatar uma evolução lenta e oscilante do 
SML, que tem sido utilizado como forma de pagamento 
entre 8 e 10% das exportações brasileiras. Concluiu-se, 
além da relevância desse instrumento para a 
exportação de pequenos e médios produtores, que 
existem bloqueios a sua atuação, na medida em que 
não há grande interesse dos exportadores argentinos 
pelo mecanismo. 
Integração financeira regional - América do Sul - Sistema de 

pagamentos 
 
 
H0858 
O FINANCIAMENTO EXTERNO DA ECONOMIA 
BRASILEIRA E SEUS DESAFIOS: OS FLUXOS DE 
INVESTIMENTO DIRETO EM UMA PERSPECTIVA 
COMPARADA 
Suzany Komoda (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
André Martins Biancareli (Orientador), Instituto de 
Economia - IE, UNICAMP 
 
Ao longo da história do Brasil, inúmeras vezes as 
restrições oriundas do Balanço de Pagamentos 
estiveram no cerne das questões econômicas. Tal 
atenção se deve ao fato de que, recorrentemente, 
déficits em Transações Correntes seguidos de 
dificuldades para seu financiamento resultaram no 
comprometimento do crescimento e de mudanças 
estruturais. No cenário pós-crise internacional de 2008, 
o Brasil se deparou com crescentes déficits correntes 
financiados graças aos elevados volumes de 
Investimento Direto e, em menor medida, de 
Investimento em Carteira. À primeira vista, tal 
composição parece segura devido à característica de o 
Investimento Direto Estrangeiro (IDE) não oscilar tanto 
quanto os outros investimentos. Mas além da sua 
participação nos montantes totais de financiamento, é 
necessário analisar a sua composição e tendências 
setoriais. Dessa forma, o intuito desse trabalho é avaliar 
de maneira mais completa a importância do IDE e sua 
contribuição para a redução (ou não) da vulnerabilidade 
externa da economia brasileira em um contexto de 
déficits em transações correntes. As conclusões desse 
trabalho ainda estão em processo de embasamento, 
mas sabe-se que o movimento mais recente do IDE foi 
em maior medida direcionado à indústria, seguida pelo 
setor de serviços e por último, pelo setor primário. Além 
disso, uma parte pequena desse investimento possui 
conteúdo tecnológico alto. 
Balanço de pagamentos - Financiamento externo - Investimento 

direto 
 
 
H0859 

O NOVO CICLO DE LIQUIDEZ INTERNACIONAL:  
QUÃO VULNERÁVEIS ESTÃO OS PAÍSES 
EMERGENTES PARA UMA EVENTUAL FASE DE 
REVERSÃO? 
Tuany Ciocci Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
André Martins Biancareli (Orientador), Instituto de 
Economia - IE, UNICAMP 
 
Nas últimas décadas, o capitalismo tem se 
caracterizado pelo processo de globalização e, dentro 
deste quadro, os países periféricos estão expostos a 
uma dinâmica dependente e diferenciada. O intuito da 
pesquisa aqui proposta é acompanhar dois fenômenos 
que acentuam esta vulnerabilidade que atinge a 
periferia: os ciclos de liquidez internacional e os ciclos 
de preços das commodities. Particularmente deseja-se 
averiguar como a vulnerabilidade externa dos países 
latino-americanos foi afetada com a expansão da 
liquidez internacional e com pressão ascendente nos 
preço das commodities, em muito acentuada após a 
crise de 2008. Para analisar a evolução da 
vulnerabilidade externa são utilizados indicadores 
tradicionais de solvência e liquidez.  Também foi criado 
um indicador que busca refletir a vulnerabilidade 
presente na estrutura da Balança Comercial, sendo 
justamente este fator a especificidade desta análise. A 
hipótese central que se deseja comprovar é que os 
países mais vulneráveis são os que estão mais 
expostos à dupla fase de bonança, ou seja, a cheia do 
novo ciclo de liquidez e a alta do ciclo de preço das 
commodities pós-crise de 2008. 
Economias emergentes - Fluxos de capital - Vulnerabilidade externa 
 
 
H0860 
MODIFICAÇÕES DO PERFIL DO DESEMPREGADO 
BRASILEIRO: UMA ANALISE DOS IMPACTOS DO 
RECENTE CICLO DE CRESCIMENTO 
Pedro Conterno Rodrigues (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Anselmo Luís dos Santos (Orientador), 
Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 
Este estudo tem como foco descrever as mudanças 
ocorridas no desemprego no Brasil de 2004-09. O 
objetivo desta iniciação é analisar o comportamento 
distinto do desemprego, em um contexto de 
crescimento econômico, considerando as 
macrorregiões e regiões metropolitanas.  As 
informações foram obtidas através da PNAD, contidas 
no acervo do IBGE. Consta-se que o desemprego é 
maior entre as mulheres para a maioria dos perfis. De 
2004-09, a região sudeste apresentou a maior redução 
para o desemprego para ambos os sexos, para anos de 
estudo e idade. A pior evolução do desemprego foi na 
região norte. Para as regiões metropolitanas, o Rio de 
Janeiro apresentou a melhor evolução entre os homens 
e Fortaleza entre as mulheres. Para anos de estudo, o 
menor desemprego é para as pessoas com 15 anos de 
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estudo ou mais, seguidas pelas pessoas sem instrução. 
O maior desemprego é para as pessoas com 8 a 10 
anos de estudo. O perfil de 1 a 3 anos de estudo 
apresentou as maiores quedas no desemprego. O perfil 
sem instrução apresentou aumento no desemprego na 
maioria dos casos. Considerando as faixas etárias, o 
desemprego é maior entre as pessoas de 10 a 17 anos, 
sendo o perfil com pior desempenho entre os homens. 
Entre as mulheres a taxa de desemprego apresentou a 
pior evolução para as pessoas com 60 anos ou mais. 
Crescimento econômico - Mercado de trabalho - Perfil do 

desempregado 
 
 
H0861 
DESIGUALDADE SÓCIO-ECONÔMICA NO BRASIL 
Jaqueline Felippe Borges (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Claudio Salvadori Dedecca (Orientador), Instituto de 
Economia - IE, UNICAMP 
 
O plano de trabalho tem três propósitos: revisar 
literatura econômica recente sobre o tema das 
desigualdades, com o objetivo de entendê-las como 
associadas à crescente complexidade da matriz 
institucional que acompanha o processo de 
desenvolvimento capitalista; apresentar um 
mapeamento metodológico das diversas formas de 
desigualdades, explicitando a dominância na literatura 
econômica de uma das formas, a desigualdade de 
renda corrente; apresentar as tendências gerais das 
desigualdades de renda corrente, do desemprego e da 
ausência de proteção social em dois mercados de 
trabalho, Brasil e Estados Unidos. A proposta será 
desenvolvida no ambiente de três projetos de pesquisa 
que contam com a participação ou coordenação do 
orientador, sendo um associado à bolsa produtividade 
pesquisa do CNPq, outro a um projeto temático 
financiado pela FAPESP e um último de cooperação 
internacional que conta com a colaboração de 
pesquisadores brasileiros, americanos e europeus e 
que está com pedido de financiamento em processo de 
avaliação pela Comunidade Européia. O plano de 
trabalho tratará de um tema presente em um projeto de 
pesquisa de maior envergadura, com escopo 
internacional e com os primeiros resultados já 
consolidados e em processo de divulgação.   
Desigualdade - Renda - Condição socioeconômica 
 
 
H0862 
O MERCADO DE CRÉDITO BANCÁRIO 
BRASILEIRO: UM ESTUDO SOBRE A ORIGEM DOS 
RECURSOS NO CICLO DE CRÉDITO RECENTE  
Renato Nogueira de Sá Santos (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Profa. Dra. Daniela Magalhães Prates (Orientadora), 
Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 

O Brasil vivenciou, a partir de 2003, o mais prolongado 
ciclo de crédito desde a adoção do Plano Real, em 
1994. As expectativas de estabilidade macroeconômica 
combinadas a uma conjuntura menos volátil no 
contexto financeiro internacional contribuíram para a 
evolução favorável do mercado de crédito doméstico 
até meados de 2008, quando a crise econômica 
internacional se tornou sistêmica e contaminou o 
ambiente nacional. O aumento da aversão ao risco e da 
preferência absoluta pela liquidez caracterizaram esse 
momento da economia mundial, marcado pelo 
movimento de desalavancagem do sistema financeiro 
internacional e, em seguida, pela forte retração da 
atividade econômica. A atuação anticíclica dos bancos 
públicos tornou-se, então, fundamental, pois garantiu a 
sustentação da concessão do crédito num contexto de 
retração das operações pelos bancos privados, que 
adotaram uma postura conservadora, típica das fases 
de pessimismo. O objetivo deste projeto é, através de 
matérias de jornais e revistas especializadas, relatórios 
de pesquisa, artigos acadêmicos e dados fornecidos 
pelo banco central, analisar o novo ciclo de crédito que 
emerge no contexto pós-crise na economia brasileira. 
Crédito público - Crise - Ciclo de crédito 
 
 
H0863 
O DECLÍNIO DE BRETTON WOODS E A 
METAMORFOSE NO PODER DOS EUA 
João Paulo dos Reis Botelho (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Eduardo Barros Mariutti (Orientador), Instituto 
de Economia - IE, UNICAMP 
 
O objetivo deste trabalho é o de contribuir para o 
estudo da conexão entre o poder político e o econômico 
dentro do âmbito das relações internacionais 
contemporâneas. Para isso analisaremos os principais 
acontecimentos que envolveram a crise do Sistema de 
Bretton Woods e o Choque do Petróleo através das 
principais obras de autores de diversas áreas que 
tratam deste tema. Este estudo passa pela análise de 
como a forma escolhida pelos Estados Unidos para 
lidar com os desafios impostos pelo alto preço do 
combustível acabou por ser determinante nas 
negociações que ocorriam nessa mesma época quanto 
à reforma – ou implosão - do regime monetário 
internacional então vigente. Assim, tentaremos 
entender como o poder dos EUA e sua relação com as 
demais grandes potências durante as décadas de 70 e 
80 criaram o regime financeiro predominante ainda 
hoje. 
Hegemonia - Economia internacional - Choque do petróleo 
 
 
H0864 
A ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONAL 
CONTEMPORÂNEA: A CONFLUÊNCIA DO PODER 
POLÍTICO E DO PODER FINANCEIRO NA 
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MANUTENÇÃO DA MOEDA RESERVA 
INTERNACIONAL 
Leonardo Sangoi de Oliveira Ilha (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Dr. Eduardo Barros Mariutti (Orientador), 
Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 
O objetivo geral deste trabalho é demonstrar como se 
dá a relação entre as diferentes moedas nacionais no 
âmbito do sistema monetário internacional (SMI). Para 
isto, primeiramente, será feita uma análise geral da 
bibliografia acerca das regras que regem a utilização 
das moedas a partir da interação entre as decisões do 
Estado e as dos agentes privados, com o objetivo de 
demonstrar a natureza hierárquica deste sistema. 
Posteriormente, partindo para uma investigação mais 
concreta, a pesquisa prossegue com a compreensão de 
quais os processos que fizeram e fazem do Dólar a 
moeda internacional chave, de acordo com as 
diferentes abordagens: baseadas em mercado, 
instrumentais e geopolíticas, privilegiando a relevância 
da última. Por fim, finalizaremos o trabalho com uma 
análise da bibliografia existente acerca dos possíveis 
cenários para o futuro do sistema monetário 
internacional, no que tange a possibilidade de uma 
eventual queda do dólar e ascensão de alguma outra 
moeda para substituí-lo, verificando, com base nas 
abordagens anteriormente citadas, a viabilidade de 
ocorrência dos diferentes prospectos. A conclusão final 
é de que estamos definitivamente em um ponto de 
inflexão, com possibilidades de alteração na estrutura 
do SMI. Entretanto, ao menos no momento, não há 
evidências definitivas para afirmar a substituição do 
Dólar. 
Dólar - Moeda reserva internacional - Poder político-financeiro 
 
 
H0865 
A MÃO DE OBRA FEMININA NA DINÂMICA 
RECENTE DO SETOR DE SERVIÇOS 
Daphnae Helena Picoli (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Eugenia Troncoso Leone (Orientadora), Instituto 
de Economia - IE, UNICAMP 
 
Entre os anos 2004 e 2008 o Brasil viveu um ciclo de 
crescimento sustentado com um ritmo de crescimento 
de cerca de 5% do PIB ao ano. Este crescimento teve 
importantes impactos no mercado de trabalho em geral 
e especificamente no mercado de trabalho feminino, 
combinando aumento de participação com maior 
formalização – o emprego formal feminino cresceu a 
taxa anual de 3,5% no período. Do ponto de vista 
setorial a mão de obra feminina se concentra 
majoritariamente no setor de serviços. A análise da 
evolução -permanências e modificações- pode ser feita 
por meio da utilização dos micro-dados da Pesquisa 
Nacional de Domicílios PNAD, a partir dos quais é 
possível constatar três tendências gerais para a mão de 
obra feminina no setor de serviços durante 2004 e 

2008: i) cerca de 65% da mão de obra feminina está 
localizada nos serviços sociais e pessoais em 
contrapartida aos serviços produtivos e distributivos,  
apesar de se perceber uma tendência, ainda que fraca, 
de aumento na participação feminina nos serviços 
produtivos (aumento de 1,1%); ii) seguindo as 
tendências gerais do mercado de trabalho, houve 
melhoria nas condições de emprego com aumento no 
emprego formal e queda nos empregos de piores 
condições como informal, conta-própria e não 
remunerado; iii) aumento da participação feminina nas 
ocupações melhor remuneradas, tais como dirigentes, 
profissionais de nível superior e técnicos de nível 
médio, com queda na participação em ocupações pior 
remuneradas como trabalhadores de serviços. 
Mercado de trabalho - Gênero  - Setor de serviços 
 
 
H0866 
CIDADES DO AGRONEGÓCIO: OS CASOS DE 
JATAÍ (GO) E RIO VERDE (GO) 
Murilo Ferreira Viana (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Fernando Cezar de Macedo Mota (Orientador), Instituto 
de Economia - IE, UNICAMP 
 
Nos últimos anos a inserção e o dinamismo externo 
brasileiro têm se dado, sobretudo via setores primário-
exportadores. Regiões mais interioranas do território 
nacional, antes menos dinâmicas e historicamente 
atrasadas economicamente, se tornaram um dos 
principais pilares do nosso crescimento econômico. 
Desta forma, o Centro-Oeste se tornou uma 
macrorregião bastante importante de ser estudada e 
analisada mais a fundo, para se dimensionar os 
impactos tanto positivos quanto negativos dessa forte 
transformação que está levando- ou não –a uma 
mudança qualitativa da economia em direção de fato ao 
desenvolvimento. Este estudo baseou-se no 
desempenho de duas cidades representativas dessa 
expansão da inserção primário-exportadora brasileira; 
são elas: Jataí e Rio Verde. Além da utilização de 
dados secundários, foram feitas visitas a órgãos 
municipais, estaduais e sindicatos de trabalhadores, 
onde foram percebidas distintas visões do processo e 
consequências do dinamismo regional. 
Centro-Oeste - Urbanização - Desenvolvimento regional 
 
 
H0867 
CARACTERIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 
CHINESES NO BRASIL NO PERÍODO RECENTE 
Alessandra Celani de Macedo (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Fernando Sarti (Orientador), Instituto de 
Economia - IE, UNICAMP 
 
O projeto de pesquisa pretende obter melhor 
entendimento a respeito do investimento chineses no 
Brasil que aumento rapidamente de 2008 até hoje. A 
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China é atualmente o nosso principal parceiro 
comercial, sendo nossas principais exportações para o 
país commodities. Baseando-se no processo que 
ocorreu ao longo da década 2000 na África e Austrália, 
alguns autores apontam a entrada de grande 
quantidade de investimentos em recursos naturais 
(minérios, petróleo etc.) para assegurar seu 
fornecimento, vital para uma grande economia 
exportadora de manufaturas. O projeto pretende coletar 
dados sobre os investimentos chineses que o Brasil 
vem recebendo de modo a melhor entender o objetivo 
desses em nosso mercado. A coleta de dados sobre 
esses investimentos encontra alguns problemas devido 
a comum passagem do investimento chinês por algum 
outro intermediário antes do destino final – dados 
oficiais do Banco Central apenas registram a 
procedência imediata. Para complementar a pesquisa, 
foram usadas bases de dados de anúncio de 
investimento (com vantagens e problemas próprios), 
mas nos fornecem dados muito diferentes dos oficiais e 
oferecem a divisão setorial dos investimento. Os 
resultados preliminares das diferentes bases de dados 
de fato apontam para uma grande quantidade de 
investimento nos setores de extração de matéria-prima, 
que seria algo que reafirma nossa hipótese. 
Investimento externo direto - IED chinês - IED no Brasil 
 
 
H0868 
CARACTERIZAÇÃO DO FLUXO DE COMÉRCIO 
INTERNACIONAL DA BASE INDUSTRIAL DE 
DEFESA BRASILEIRA 
Nayara Freitas Varanda (Bolsista PIBIC/CNPq), Marcos 
José Ferreira Barbieri (Co-orientador) e Prof. Dr. 
Fernando Sarti (Orientador), Instituto de Economia - IE, 
UNICAMP 
 
Os objetivos do projeto incluem mapear o fluxo de 
comércio internacional da Base Industrial de Defesa 
(BID) brasileira, procurando destacar quais suas 
principais características. Tal atividade está sendo 
realizada a partir de um pano de fundo que identifica os 
aspectos importantes com relação ao panorama 
histórico e econômico e as características gerais dos 
produtos comercializados, os equipamentos de defesa. 
Dessa forma, é possível compreender a inserção 
internacional desta indústria, destacando suas 
principais vantagens e deficiências. Pode-se constatar 
com tais estudos que os produtos de defesa 
apresentam importância estratégica, tanto por estarem 
intrinsecamente ligados à segurança da nação, como 
pela sua importância econômica. A estrutura produtiva 
da BID confere às nações características almejadas por 
aquelas que buscam o desenvolvimento econômico, 
por moldarem uma indústria considerada ‘desejável’: de 
alto conteúdo tecnológico, alto valor agregado, altos 
salários e funcionários com alta qualificação 
profissional. Além disso, observa-se que BID apresenta 

características particulares no que tange à estrutura de 
mercado, a qual pode ser considerada “oligopsônica”. 
Enquanto, sua demanda é determinada quase que 
exclusivamente por razões geopolíticas. Como 
resultado da presente análise, nota-se no Brasil a 
necessidade de mudanças que a permitam sair de um 
quadro de autonomia tecnológica parcial e deficiências 
tributárias que favorecem importações e produzem 
impactos negativos sobre a rentabilidade das 
exportações. 
Comércio internacional - Competitividade - Base industrial de defesa 
 
 
H0869 
ECONOMIAS DE ESCALA E ESCOPO: REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA E COMPARAÇÃO BRASIL-CHINA 
Rafael Gava de Souza (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Fernando Sarti (Orientador), Instituto de Economia - 
IE, UNICAMP 
 
É inegável o destaque que a China vem tomando na 
economia e no comércio mundial nas últimas décadas. 
Crescendo a uma taxa de crescimento de 
aproximadamente 10% ao ano nas últimas duas 
décadas, o PIB chinês já superou o PIB japonês, 
tornando a China a segunda maior economia do 
mundo. Tal crescimento extraordinário baseou-se 
principalmente no desempenho industrial chinês. Nesse 
sentido, o projeto tem por objetivo revisar a literatura 
acerca do conceito de economias de escala e de 
escopo, e comparar a competitividade de setores 
específicos da estrutura industrial brasileira e chinesa, 
enfatizando a relevância das economias de escala e 
escopo. Como metodologia, preconizamos a resenha 
da bibliografia selecionada e a consulta de bancos de 
dados (MDIC, ANFAVEA, SNIC, IBGE, International 
Trade Centre, UNCTAD, World Trade Organization, 
Ministério do Comércio da China, National Bureau of 
Statistics of China, associações empresariais, entre 
outros) acerca da produção chinesa e brasileira e do 
comércio entre Brasil e China. A hipótese a ser 
avaliada, a partir da revisão teórica e pesquisa 
empírica, é que a estrutura industrial chinesa possui 
economias de escala e escopo mais significativas que a 
estrutura industrial brasileira. 
Economia industrial - Economia internacional - Comércio exterior 
 
 
H0870 
O PADRÃO DÓLAR FLEXÍVEL E A HEGEMONIA 
MONETÁRIO-FINANCEIRA AMERICANA 
Viviane Lima Marinho (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Giuliano Contento de Oliveira (Orientador), Instituto de 
Economia - IE, UNICAMP 
 
Com o desenvolvimento de um novo sistema monetário 
internacional (SMI) após o fim de Bretton Woods, 
deixaram de existir mecanismos capazes de pressionar 
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o país emissor da moeda-chave do sistema capitalista 
mundial, no caso os Estados Unidos, a corrigir os 
possíveis desequilíbrios em conta corrente. Livre do 
sistema de conversibilidade, os EUA, agora sob a égide 
do padrão dólar flexível, fiduciário e financeiro (“três 
Fs"), passaram a desfrutar de "privilégios exorbitantes" 
no âmbito do sistema monetário e financeiro 
internacional. Nessa perspectiva, o objetivo do projeto 
consiste em discutir esse padrão dólar dos “três Fs", 
suas características principais e sua importância para a 
hegemonia americana no âmbito monetário-financeiro 
internacional. A metodologia utilizada foi a de pesquisa 
bibliográfica e empírico-quantitativa. Desta maneira, o 
processo de desregulamentação e liberalização 
financeira marca o final do período de Bretton Woods, e 
o início de períodos com maior instabilidade das 
economias e também dos mercados. O retorno aos 
mercados financeiros desregularizados e liberalizados 
(como em 1929) foi responsável por trazer instabilidade 
econômica e diversas crises financeiras que são 
intrínsecas ao sistema. Mostrando ser de extrema 
importância o posicionamento dos EUA como centro 
deste sistema, intervindo de maneira a assegurar seus 
interesses. Sendo assim, com a análise a crise de 2008 
verifica-se os resultados destes processos, tornando 
visível a fragilização do sistema. 
Padrão dólar-flexível - Sistema monetário internacional - Hegemonia 
 
 
H0871 
O “EFEITO CHINA”: A INFLUÊNCIA DA CHINA NO 
MERCADO DE COMMODITIES AGRÍCOLA 
BRASILEIRO (2003-2012) 
Ary Pontes de Oliveira Neto (Bolsista PIBIC/CNPq - AF) 
e Prof. Dr. Humberto Miranda do Nascimento 
(Orientador), Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 
O projeto de pesquisa objetivara esclarecer as 
variantes que condicionaram o aumento de preços e da 
demanda mundiais por commodities agrícolas entre 
2003 e 2008 (batizado de “efeito China” por conta do 
papel da economia chinesa neste processo) e 
implicações relacionadas. Contudo, mais do que a 
movimentação relativa de preços que se configura 
nesse início de século, chamam à atenção as 
transformações econômico-estruturais chinesas, ainda 
pouco estudadas. Nesse sentido, pode-se dizer que o 
“efeito China” é mais amplo e requer que se esclareça: 
as circunstancias que definem a migração rural-urbana 
chinesa recente; os fatores de atração e repulsão 
populacional; as áreas envolvidas; a organização e 
estruturação urbana e produtiva; e os impactos gerados 
na estrutura econômica. Defende-se aqui que a 
migração rural-urbana chinesa, um dos pilares do 
crescimento e das mudanças na China pós-Mao, fora 
moldada segundo a estrutura de propriedade; a 
organização estatal; e os condicionantes legais da 
cidadania particulares à China. Nestes termos, o 

objetivo principal deste trabalho consiste em contribuir 
para descrever os mecanismos do processo de 
desenvolvimento daquele país, apresentando as 
principais mudanças sócio-econômicas ocorridas, as 
quais tiveram impacto expressivo na estrutura urbana e 
dão dimensão mais ampla ao chamado “efeito China”. 
A metodologia consiste em análise de bibliografia e de 
dados secundários, com base na literatura disponível. 
Commodity agrícola - Desenvolvimento - Relação Brasil-China 
 
 
H0872 
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO: OS 
IMPACTOS URBANOS RELACIONADOS AOS 
INVESTIMENTOS EM GRANDES EVENTOS NO 
BRASIL 
Júlia Silva Abrahão (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Humberto Miranda do Nascimento (Orientador), 
Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 
O projeto visa descrever os impactos das intervenções 
e modificações urbanas derivadas da realização da 
Copa de 2014 no Brasil, tendo o Distrito de Itaquera na 
cidade de São Paulo como estudo de caso. O objetivo é 
estudar como essas alterações urbanas decorrentes da 
construção do estádio afetarão o entorno daquela 
região da cidade em quesitos como: a melhoria da 
qualidade de vida, a perspectiva de geração de renda, 
a infraestrutura de transporte urbano, de moradia e de 
saneamento. Para tal, foi feita uma revisão bibliográfica 
sobre “empreendedorismo urbano”, através de 
monografias, dissertações e teses publicadas sobre o 
tema, além do uso de dados estatísticos do IBGE e de 
reportagens saídas nos jornais de São Paulo. Pela ótica 
do empreendedorismo urbano, o espaço urbano das 
cidades é modificado para atender às demandas do 
capital privado, reduzindo riscos políticos, sociais e 
econômicos para os possíveis investidores. Observou-
se que as obras e modificações que estão sendo feitas 
em favor da Copa do Mundo na cidade terão 
implicações, principalmente para as populações que 
vivem no entorno do novo estádio. Favela da Paz, 
Comunidade de Vila Progresso, Favela do Metrô e 
Favela do Sapo são algumas das localidades próximas 
à construção do estádio do Corinthians em Itaquera que 
serão atingidas pelas obras. 
Grandes eventos - Intervenção urbana - Copa do mundo 
 
 
H0873 
ANÁLISE DE CAUSALIDADE E PREVISÃO DA TAXA 
DE INFLAÇÃO UTILIZANDO VETORES 
AUTORREGRESSIVOS (VAR) 
Letícia Gavioli (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Ivette Raymunda Luna Huamani (Orientadora), Instituto 
de Economia - IE, UNICAMP 
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Ao adotar o regime de metas para inflação em 1999, o 
principal objetivo da política monetária brasileira passou 
a ser o controle da inflação. Para tanto, tornou-se 
necessária a previsão dessa variável - a qual tem como 
representação o IPCA - assim como a verificação de 
causalidades em relação a outras variáveis para que 
fosse possível, através de alterações nessas, controlar 
a primeira. Com o objetivo de realizar previsões e 
verificar as relações de causalidade, realizou-se um 
levantamento bibliográfico sobre a relevância do 
problema abordado, assim como sobre as variáveis 
mais adequadas e utilizadas no ajuste do modelo de 
vetores autorregressivos (VAR) ou o de correção de 
erro vetorial (VEC). Com base nessa revisão 
bibliográfica, foram selecionadas as variáveis 
consideradas mais relevantes – a taxa de juros e a taxa 
de câmbio - e foi realizada a análise dos dados. Por 
meio de teste de raízes unitárias verificou-se que as 
séries são estacionárias optando-se assim, pelo ajuste 
de um modelo VAR para finalmente analisar a relação 
de causalidade no sentido Granger entre as variáveis 
selecionadas. 
Causalidade - Inflação - VAR 
 
 
H0874 
UM ESTUDO SOBRE A INFLUÊNCIA ENTRE O 
CÂMBIO, O RISCO-PAÍS E O IBOVESPA 
Marcela Capodeferro Lobo (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Ivette Raymunda Luna Huamani 
(Orientadora), Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 
Este trabalho analisa dois fatores que influenciam o 
desempenho do mercado acionário: a desvalorização 
cambial (fator positivo) e o risco país (fator negativo). O 
primeiro fator é considerado devido a sua volatilidade, 
que afeta de modo mais intenso a economia como um 
todo e também o mercado acionário. Já o segundo fator 
procura mensurar a desconfiança dos investidores no 
que se refere ao cumprimento ou não de seu reembolso 
referente aos seus investimentos e, portanto, a sua 
variação afeta a confiabilidade do mercado. O índice 
Bovespa, a taxa de câmbio e o spread do C-Bond 
foram utilizados como proxies do desempenho do 
mercado acionário, da desvalorização cambial e do 
risco-país, respectivamente. A partir de testes de raízes 
unitárias verificou-se que as séries são integradas de 
primeira ordem. Optou-se então pelo teste de 
cointegração de Johansen, e em seguida, procedeu-se 
ao ajuste de um modelo de vetores autorregressivos 
(VAR) e de correção de erro (VEC). Assim, esta 
pesquisa pretende chegar a conclusões sobre como 
cada uma das variáveis se relacionam em um contexto 
dinâmico e qual é o sentido dessa relação causal, a 
partir dos modelos ajustados e o teste de causalidade 
de Granger.  
Risco país - Ibovespa - VAR 
 

 
H0875 
A REGULAMENTAÇÃO DA PLR E O CASO DE UM 
BANCO 
Franco Galvão Villalta (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. José Dari Krein (Orientador), Instituto de Economia - 
IE, UNICAMP 
 
O presente estudo foi realizado para verificar o avanço 
da remuneração flexível na composição da 
remuneração do setor bancário brasileiro e de um 
banco. O programa de Participação dos Lucros e 
Resultados (PLR) do setor foi utilizado para a 
mensuração da relação entre as formas de renda do 
trabalho. A hipótese central é que o setor bancário 
apresenta uma ampliação da participação da PLR na 
remuneração do trabalho. Desta forma, em primeiro 
lugar, apresenta-se o debate sobre a introdução das 
formas de remuneração flexíveis nos rendimentos no 
mercado de trabalho brasileiro. Em seguida, observam-
se as Convenções Coletivas de trabalho dos bancários 
para expor como tem ocorrido o processo de 
negociação pela PLR. Por fim, discute-se o caso 
particular de um banco – denominado Banco A –, que 
foi escolhido para exemplificar o fenômeno em um caso 
concreto. 
Remuneração variável - PLR - Sindicatos dos bancários 
 
 
H0876 
A FORMAÇÃO DA INDÚSTRIA CULTURAL NO 
BRASIL 
Giovani Espíndola Ribeiro (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. José Ricardo Barbosa Gonçalves (Orientador), 
Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 
Devido à importância social dos meios de comunicação 
de massas ao difundir valores, orientar o 
comportamento dos indivíduos e participar da formação 
de suas identidades, analisamos a evolução dos 
setores econômicos midiáticos no Brasil. Para isso, 
primeiramente nos valemos dos dados relativos à 
difusão e à expansão do Rádio e Televisão, para 
entendermos como ocorreu o processo de 
oligopolização dessas indústrias no Brasil por uma 
perspectiva quantitativa. Agregamos também nesse 
eixo a análise das transformações ocorridas no marco 
regulatório da comunicação social. Num segundo 
momento adentramos o debate teórico relativo à 
Indústria Cultural. Para isso analisamos detidamente os 
textos da Escola de Frankfurt, seguindo para alguns de 
seus críticos, para pensarmos as possíveis 
interpretações sociológicas do fenômeno em questão, 
dialogando com abordagens que tratam da 
especificidade brasileira. Como conclusão, fazemos 
uma leitura da Tropicália, movimento artístico que 
interagiu com esta indústria de maneira singular em 
nossa história, olhando-a de maneira crítica. Através 
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dessa abordagem, podemos pensar a mercantilização 
da cultura no contexto brasileiro, e os constrangimentos 
sociais resultantes de uma estrutura oligopólica de 
Comunicação de Massas. 
Modernização - Tensões sociais - Indústria cultural 
 
 
H0877 
ANÁLISE DAS RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE 
BRASIL, EQUADOR E VENEZUELA ENTRE 2002 E 
2010 
Gian Lucca Raucci (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Pedro Paulo Zahluth Bastos (Orientador), Instituto de 
Economia - IE, UNICAMP 
 
As relações comerciais entre o Brasil e seus vizinhos 
na América do Sul avançaram significativamente desde 
2003, de acordo com um padrão no qual a melhoria do 
balanço de pagamentos dos países da região, em parte 
por causa da elevação das exportações de bens 
básicos para a Ásia, em parte por causa da 
recuperação dos influxos de financiamento externo, 
permitiram uma ampliação das exportações 
manufatureiras do Brasil para seus vizinhos. Através da 
busca de dados a cerca do tema nas bases de dados 
da UNCTAD, MDIC, FMI, ALADI, CEPAL, Nações 
Unidas, Bancos Centrais dos países e seus respectivos 
Tesouros, o projeto tem como objetivo avaliar tanto o 
período anterior quanto o posterior à crise financeira, e 
identificar a existência, ou não, de rupturas de 
tendências depois da crise, que produziu um cenário de 
menores taxas de crescimento do produto regional, e 
maior concorrência internacional sobre as exportações 
manufatureiras brasileiras para a região. Ao final do 
estudo fica claro que ocorreram profundas mudanças 
no comércio entre os países sul-americanos; a forte 
entrada da China nos últimos anos alterou a estrutura 
do comércio regional, o que vem forçando os países da 
região a buscarem uma maior integração, na tentativa 
de proteger seus mercados da concorrência externa. 
Relações comerciais - América Latina - Crise financeira 
 
 
H0878 
ANÁLISE DO BALANÇO DE PAGAMENTOS DE 
ARGENTINA E BOLÍVIA NO PERÍODO DE 2003- 2010 
Lilian Nogueira Rolim (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Pedro Paulo Zahluth Bastos (Orientador), Instituto de 
Economia - IE, UNICAMP 
 
O projeto teve por objetivo analisar os balanços de 
pagamentos da Argentina e da Bolívia no período 2003- 
2010, abrangendo a fase de expansão da economia 
mundial e o período da crise financeira mundial. Dentre 
os países da América do Sul, Argentina e Bolívia são 
exportadores de commodities que acumularam 
reservas cambiais no período. A inserção externa 
desses países, no período, foi analisada pela ótica das 

Contas Nacionais e por uma série de indicadores de 
comércio e de setores industriais. A metodologia 
utilizada no trabalho consistiu na análise das séries 
históricas do Balanço de Pagamentos dos dois países 
e, principalmente, em diversos indicadores que revelam 
a inserção do país no contexto internacional, como a 
composição de suas importações e exportações (no 
total e por origem/destino), a intensidade tecnológica 
das mesmas, indicadores de comércio intraindustrial 
com outros países, etc.  Ampliamos os anos a serem 
pesquisado e também os países analisados para a 
totalidade dos países da América do Sul. Isso nos deu 
possibilidades de fazer comparações e tirar conclusões 
sobre o que foi um movimento geral da região e o que 
foi específico de cada país. Por fim, foi identificada uma 
ruptura significativa depois da crise financeira de 2008, 
com menores taxas de crescimento do produto 
regional, maior oscilação de preços básicos, e maior 
concorrência sobre as exportações manufatureiras 
intra-regionais.   
Argentina - Bolívia - Balanço de pagamentos 
 
 
H0879 
OS IMPACTOS DAS CRISES FINANCEIRAS E 
CAMBIAIS NOS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL: 
UMA ANÁLISE HISTÓRICA DE 2003 ATÉ 2008-9 
ATRAVÉS DAS CONTAS NACIONAIS DE EQUADOR 
E VENEZUELA EM PARTICULAR 
Renato Henrique de Brito Alves (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Dr. Pedro Paulo Zahluth Bastos (Orientador), 
Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 
O objetivo do projeto foi fazer uma análise sistemática 
dos balanços de pagamentos do Equador e da 
Venezuela no período de 2003 até 2008-9, período 
esse que abarca a fase de crescimento da economia 
mundial até o período em que irrompe a crise 
financeira. Equador e Venezuela, assim como outros 
países da América do Sul, foram capazes de acumular 
reservas cambiais durante esse período de 
crescimento, basicamente sustentados pela exportação 
de commodities, setor que domina sua estrutura 
produtiva. A metodologia usada foi a análise séries 
históricas do Balanço de Pagamentos dos países em 
questão, e diversos indicadores de comércio exterior, 
que revelam sua inserção externa, por nos mostrarem 
características da economia tais como intensidade 
tecnológica, origens e destinos, e a composição das 
exportações e importações. Foram analisados também 
indicadores que mostram o grau de relação comercial 
intraindustrial com outros países  Conseguimos chegar 
à conclusão de que, a expansão do crescimento das 
exportações de commodities se deu baseada na 
demanda chinesa por esses produtos, porém, a entrada 
da China no mercado sul-americano está mudando a 
estrutura comercial entre os países da região, roubando 
espaço em seu mercado. 
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Impactos - Crise - América do Sul 
 
 
H0880 
ANÁLISE DAS RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE 
BRASIL, ARGENTINA E BOLÍVIA ENTRE 2002 E 
2010 
Thiago de Almeida Tonus (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Pedro Paulo Zahluth Bastos (Orientador), 
Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 
O projeto de pesquisa desenvolvido durante o segundo 
semestre de 2011 partiu da hipótese de que a 
integração comercial da América do Sul avançou 
significativamente desde 2003, de acordo com um 
padrão no qual a melhoria do balanço de pagamentos 
dos países da região, em parte por causa da elevação 
das exportações de bens básicos para a Ásia, em parte 
por causa da recuperação dos influxos de 
financiamento externo, permitiu uma ampliação das 
exportações manufatureiras do Brasil para seus 
vizinhos, sem contrapartida comparável nas 
importações brasileiras destes seus vizinhos. Tal 
hipótese de trabalho foi testada com a análise das 
relações comerciais entre Brasil, Argentina e Bolívia. O 
método utilizado foi a pesquisa de dados das 
instituições multilaterais, como UNCTAD, FMI, ALADI e 
CEPAL, e nos bancos de dados nacionais dos países, 
além da leitura crítica de artigos sobre o tema no intuito 
de construir séries históricas de dados comerciais e 
análises. Obteve-se como resultado a identificação de 
um aumento parcial da relação intra-regional na 
América do Sul, porém em dois sentidos, para países 
como Brasil e Argentina no sentido das importações 
intra-regionais e no caso da Bolívia em ambos os 
sentidos (X e M). Quanto à interação extra-regional, ela 
se deu mediante o aumento das exportações dos 
países da região para o mundo, no sentido de 
financiamento das importações intra-regionais. É 
possível ainda em relação ao movimento das relações 
comerciais fazer uma qualificação importante, que é a 
concorrência chinesa que invadiu o mercado Sul-
Americano com bens de alta intensidade tecnológica. 
Relações - Comerciais - Brasil 
 
 
H0881 
CARACTERIZAÇÃO DO MOVIMENTO DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS 
BRASILEIRAS NA AMÉRICA LATINA - A 
EMERGÊNCIA DAS MULTILATINAS BRASILEIRAS 
Flávia Ferreira da Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Plinio Soares de Arruda Sampaio Junior 
(Orientador), Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 
A pesquisa pretendeu discutir o processo recente 
internacionalização produtiva das multilatinas 
brasileiras no cenário de mundialização do capital. 

Objetivou-se encontrar as evidências estatísticas desse 
processo, seus diversos determinantes e limites, por 
meio da análise combinada de diversas bases de dados 
nacionais e internacionais com uma revisão 
bibliográfica sobre as teorias que envolvem o estudo 
internacionalização e da mundialização do capital. A 
combinação da base estatística com o arcabouço 
teórico da microeconomia crítica durante a pesquisa, já 
permite a visualização de algumas conclusões acerca 
da caracterização mais precisa desse processo e sua 
qualificação, tendo em vista que foi possível observar 
um crescimento significativo nos índices de 
internacionalização a partir de 2004, uma concentração 
do processo nas grandes empresas dos setores 
primários da economia: commodities e intensivos em 
recursos naturais, acompanhando a tendência recente 
de aumento da participação relativa das exportações de 
produtos primários ao longo dos anos 2000; bem como 
um destaque para a dimensão regional do processo 
(América Latina e Mercosul) e a relevância do ambiente 
macroeconômico interno e externo, além do papel das 
políticas de governo para incentivo e financiamento da 
internacionalização. 
Internacionalização capitais - Multinacionais brasileiras - Investimento 

direto externo 
 
 
H0882 
OS MECANISMOS DA CONCENTRAÇÃO DA RENDA 
NA INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA SEGUNDO 
CELSO FURTADO 
Renan de Paiva Ferreira Pinto (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Plinio Soares de Arruda Sampaio Junior 
(Orientador), Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 
O trabalho pautou-se nas relações de mútua 
determinação entre as estruturas sociais, padrões de 
consumo, incorporação do progresso técnico e 
principalmente distribuição de renda para entendermos 
a teoria do subdesenvolvimento de Celso Furtado. Com 
“Pequena introdução ao desenvolvimento” e o capítulo 
“Tendência à estagnação” do livro “Teoria e Política do 
Desenvolvimento Econômico” interpretou-se a visão de 
Furtado sobre desenvolvimento e como ele formulou 
uma teoria inicial de estagnação das economias 
subdesenvolvidas. Em “Subdesenvolvimento e 
Estagnação na América Latina” a teoria da tendência à 
estagnação pôde ser estabelecida no âmbito das 
desigualdades brasileiras. Já no artigo “Além da 
Estagnação”, de Maria da Conceição Tavares e José 
Serra, temos a crítica e contraponto à sua visão, de que 
a crise das economias subdesenvolvidas seria 
transição para um novo esquema de desenvolvimento 
capitalista e não situação de estagnação. Celso Furtado 
retoma em “Análise do Modelo Brasileiro”, o estudo das 
especificidades do perfil de subdesenvolvimento do 
país, no qual ressaltamos o papel da ação do estado na 
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distribuição de renda durante o processo de 
industrialização. 
Concentração de renda - Industrialização - Subdesenvolvimento 
 
 
H0883 
ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÔMICO-
FINANCEIRO DAS EMPRESAS AGROINDUSTRAIS 
DE CAPITAL ABERTO NO BRASIL 
Bruno Ferreira Martins (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Rodrigo Lanna Franco da Silveira (Orientador), 
Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 
Dada a expressividade do setor agroindustrial para a 
economia do país, o presente trabalho objetiva avaliar e 
entender a evolução do desempenho econômico das 
corporações de capital aberto que compõem o setor, 
analisando-as em seus diferentes elos do sistema 
(insumos e indústria de processamento) entre 1995 e 
2010, período marcado por significativa alteração do 
ambiente competitivo e conjuntural. Observou-se um 
expressivo aumento da rentabilidade e lucratividade do 
setor de insumos, sobretudo pelo aumento da demanda 
por tais produtos e elevação da eficiência produtiva das 
empresas atuantes; esse resultado foi acompanhado 
pelo aumento dos empréstimos de curto prazo e, 
consequentemente, diminuição da capacidade de 
solvência imediata. Já o setor de 
processamento/transformação não apresentou índices 
com tendência de crescimento. Tal comportamento é 
explicado pela heterogeneidade das empresas e suas 
diferentes estruturas de mercado. De forma a ilustrar tal 
fato, foram avaliados dois subsetores de 
processamento/transformação: papel e celulose e têxtil. 
O primeiro teve evolução positiva de seu desempenho 
no período devido à reestruturação produtiva iniciada 
na década de 1990, enquanto o segundo apresentou 
indicadores com significativos decréscimos, explicados 
pelo aumento do preço do algodão e intensificação da 
competição neste mercado. 
Empresas agroindustriais - Rentabilidade - Endividamento 
 
 
H0884 
EFEITO DA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS NA 
VOLATILIDADE DOS PREÇOS À VISTA: EVIDÊNCIA 
NO MERCADO BRASILEIRO DE ETANOL 
HIDRATADO 
Renan Muniz Pimenta (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Rodrigo Lanna Franco da Silveira (Orientador), 
Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 
O gerenciamento do risco de preço nos diferentes 
sistemas agroindustriais pode ser feito mediante 
operações de hedge, utilizando contratos futuros 
negociados em bolsas organizadas. Por outro lado, tais 
papéis também vêm sendo usados por especuladores 
como forma de alavancar e diversificar sua carteira de 

investimentos. Diante deste contexto, a literatura de 
finanças 
tem avaliado nos mais diversos mercados a influência 
dos derivativos sobre a volatilidade dos preços à vista. 
O presente trabalho tem o objetivo de analisar o 
impacto da introdução da negociação do contrato futuro 
de etanol na BM&FBOVESPA sobre a volatilidade dos 
preços à vista deste combustível. A partir do cálculo da 
volatilidade mediante um modelo IGARCH, observou-se 
que a oscilação dos preços à vista teve uma pequena 
alta após o início dos negócios. Porém, não é possível 
inferir que a causa deste aumento se deve 
exclusivamente à introdução dos derivativos, dada a 
ocorrência de choques de oferta e de demanda no 
mercado à vista nos anos 
de 2010 e 2011. Além disso, a partir de testes de 
causalidade de Granger, verificou-se que o componente 
não esperado de contratos futuros negociados Granger 
causa a variabilidade das cotações. Entretanto, a 
análise de decomposição da variância do erro de 
previsão indicou que o volume de negociações nos 
mercados futuros de etanol hidratado causou pequeno 
impacto no padrão de volatilidade das cotações à vista. 
Mercado futuro - Etanol - Volatilidade 
 
 
H0885 
A REGULAÇÃO BANCÁRIA NA UNIÃO EUROPÉIA 
APÓS A RECENTE CRISE FINANCEIRA 
Lis Aimbiré De Geus (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Simone Silva de Deos (Orientadora), Instituto de 
Economia - IE, UNICAMP 
 
No contexto da recente crise mundial, a importância 
dos temas de regulação e supervisão bancárias se 
destaca, devido ao seu papel crucial na prevenção de 
crises como a ocorrida. Este evento demonstrou 
grandes falhas no arcabouço regulatório vigente 
naquele momento, Basileia II. Por isto, iniciou-se um 
amplo debate para rever as bases regulatórias 
internacionais. No âmbito da União Europeia (UE), 
apesar dos países da Zona do Euro compartilharem a 
mesma moeda, os órgãos supranacionais destinados à 
regulação e supervisão bancária não eram 
efetivamente integrados, dando aos países-membros 
certa autonomia para lidar com esta questão. Esta 
estrutura provou-se insuficiente na eclosão da crise, 
dando início a esforços de unificação e padronização 
da regulação e supervisão bancárias na UE. Neste 
trabalho procurou-se discutir as recentes inovações 
institucionais na UE, paralelamente à análise do novo 
arcabouço internacional criado, Basileia III. Para isto, a 
principal fonte de informações foram os relatórios 
publicados pelo Comitê de Basileia e pelos órgãos de 
supervisão criados na UE. Foi possível concluir que, 
apesar de diversos avanços terem sido feitos em 
ambas as frentes, as bases teóricas do mainstream 
ainda sustentam as novas formulações regulatórias, o 
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que indica a existência de entraves que não foram 
superados. 
Regulação bancária - União Europeia - Crise financeira 
 
 
H0886 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS RELACIONADAS À 
AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL 
Brunna Isabela Constantino Martelli (Bolsista FAPESP) 
e Prof. Dr. Walter Belik (Orientador), Instituto de 
Economia - IE, UNICAMP 
 
A disponibilidade de alimentos é uma das grandes 
preocupações mundiais, visto aspectos sociais e 
econômicos que envolvem sua produção. A questão do 
câmbio climático e os seus impactos na oferta de 
alimentos têm recebido atenção sob o marco da 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) que incorpora 
o debate sobre a alta do preço dos alimentos, 
competição por terras e deslocamento de culturas 
alimentícias por culturas para a produção de 
biocombustíveis. A expansão do cultivo de cana pode 
trazer efeitos distintos, desde o aumento da oferta de 
trabalho e a geração de renda para a população local, 
favorecendo o acesso aos alimentos, até a redução na 
disponibilidade de alimentos com a elevação de preços. 
Dada a relevância do tema é importante a obtenção da 
SAN como meio de equilíbrio entre fatores 
demográficos, nutricionais, econômicos e agrícolas. A 
metodologia se funda em fontes secundárias para a 
elaboração de tabelas, gráficos e dados de comparação 
de áreas e levantamento bibliográfico sobre o estado da 
arte das pesquisas relacionadas ao tema. A partir dos 
estudos foram organizadas hipóteses preliminares 
sobre como e em que magnitude alterações no uso da 
terra para a agricultura e aumento da área de 
ocorrência da cana-de-açúcar no Estado de SP, dado 
os novos cenários climáticos, poderá comprometer a 
população. 
Mudanças climáticas - Cana-de-açúcar - Segurança alimentar 
 
 
H0887 
POR UMA NOVA INSERÇÃO DAS CEASAS NA 
DISTRIBUIÇÃO DE FLVS 
Mohamad Salehedim Taha (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Walter Belik (Orientador), Instituto de 
Economia - IE, UNICAMP 
 
Esta pesquisa procurou demonstrar as razões para a 
estagnação relativa das Centrais de Abastecimento 
(CEASAs) quando comparadas com a ascensão das 
grandes redes de supermercados com Centrais de 
Distribuição próprias para  frutas, legumes e verduras 
(FLVs). A análise dos dados da última década, 
referentes à comercialização em quilos de 
hortigranjeiros em 21 entrepostos mostrou que houve 

um aumento acumulado de 10,94%, no entanto, ao se 
comparar com a população residente, o crescimento 
acumulado no período foi de apenas 0,27%, 
caracterizando, a nosso ver, a estagnação relativa. 
Dentre os problemas nos entrepostos pode-se destacar 
a falta de investimentos em modernização, uso de 
embalagens inadequadas e carência de visão 
sistêmica. Concomitantemente, as redes de varejo 
vislumbraram uma grande oportunidade de  negócio, e 
passaram a atuar pautadas em centrais de compra e de 
distribuição.  A análise dos dados da POF 2008/09, por 
sua vez, forneceu um panorama do potencial de 
demanda elevado de FLVs, dado o baixo consumo 
atual e a elevada elasticidade-renda da despesa para 
FLVs, quando comparada a de outros grupos de 
alimentos. Este trabalho pretende ainda contribuir com 
propostas para as CEASAs a partir da análise de casos 
bem-sucedido e do resultado das entrevistas realizadas 
na CEASA-Campinas com permissionários e dirigentes. 
Ceasas - Modernização - FLVs 
 

Instituto de Estudos da Linguagem 

 
H0888 
MULHERES DO VALE DO RIO MANTARO: 
LUGARES PARA SE PENSAR O FEMININO 
SIMBÃ“LICO NA CULTURA ANDINA 
Ana Paula Lino de Jesus (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Anna Christina Bentes da Silva 
(Orientadora), Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, 
UNICAMP 
 
O objetivo do presente estudo é o de promover a 
exploração de categorias que possibilitem o 
desenvolvimento de uma investigação em nível 
linguístico-discursivo, de como o feminino é significado 
na/pela mulher andina, mais especificamente, da 
comunidade de Hualhuas localizada no Vale do Rio 
Mantaro nos Andes Centrais peruanos. Surgido de um 
trabalho etnográfico realizado no referido local durante 
um semestre de intercâmbio acadêmico junto à 
Pontificia Universidad Católica del Perú (através do 
Programa de Movilidad Estudiantil oferecido pela CORI-
Unicamp), o estudo relaciona entrevistas realizadas em 
campo à descrição etnográfica feita durante um 
matrimonio costumbrista e outras festas tradicionais 
vivenciadas. Neste estudo, trata-se, portanto, de 
instâncias ontológicas que são responsáveis pela 
produção de imagens que se organizam em torno do 
feminino, bem como aquelas de sua fuga simbólica. 
Para fins de análise optou-se por uma visão sincrônica 
que possibilitasse a exploração e a (des)construção de 
toda a realidade materializada no corpus, partindo de 
uma discussão comparativa entre os valores ocidentais 
e os não-ocidentais e organizando o chamado presente 
etnográfico. Certas literaturas do campo da 



Projetos da Área de Ciências Humanas 

 306 

Antropologia (especificamente da Etnografia e dos 
Estudos de Gênero) serviram de apoio. O presente 
estudo também foi o ponto de partida para a realização 
de duas exposições fotográficas que circularam por três 
cidades, e de um minicurso. 
Mulheres - Frames - Feminino simbólico 
 
 
H0889 
ESTUDO DAS SEMIOSES CO-OCORRENTES NO 
TRABALHO DE JOGO TEATRAL COM AFÁSICOS 
QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
DE AFÁSICOS (CCA-IEL/UNICAMP) 
Amanda Moreira de Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Edwiges Maria Morato (Orientadora), 
Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
Este trabalho objetivou o desenvolvimento de 
atividades teatrais junto ao Centro de Convivência de 
Afásicos (CCA), visando contribuir para a ampliação 
dos parâmetros de expressividade e de comunicação 
verbal e não-verbal dos participantes afásicos deste 
grupo. Verificamos quais e como diferentes semioses 
concorrem e co-ocorrem nas diferentes propostas 
metodológicas propostas, que se subdividem em 
instalação da proposta de trabalho; aquecimento vocal, 
corporal e exercícios de articulação e projeção da voz; 
exercícios de expressão corporal; jogos interativos de 
percepção espacial; jogos interativos de percepção do 
coletivo e do social e exercícios de criatividade e 
improvisação. Como as oficinas teatrais semanais são 
filmadas, realizamos análise dos vídeos, selecionando 
o corpus conforme os procedimentos metodológicos 
adotados. Produzimos um vídeo-documentário de 
aproximadamente 10 minutos, que contém momentos 
marcantes do processo, assim como comentários de 
cada integrante afásico a respeito da repercussão da 
oficina em sua comunicação cotidiana. O 
desenvolvimento da oficina de teatral ocorreu com 
sucesso de março de 2010 a dezembro de 2011, e esta 
prática se mostrou vantajosa ao incremento de 
parâmetros de expressividade e de comunicação verbal 
e não verbal dos participantes afásicos do grupo. 
Afasia - Teatro - CCA 
 
 
H0890 
AS FUNÇÕES REFERENCIAIS DO DÊITICO 
ESPACIAL 
Natália Luísa Ferrari (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. 
Dra. Edwiges Maria Morato (Orientadora), Instituto de 
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
A presente pesquisa consistiu na análise da 
multifuncionalidade dos dêiticos espaciais nas 
interações entre sujeitos afásicos e não afásicos no 
Centro de Convivência de Afásicos (CCA), do Instituto 
de Estudos da Linguagem (UNICAMP). Escolhemos 

esse contexto interativo pelo estatuto essencialmente 
compensatório atribuído pela Afasiologia tradicional à 
emergência de dêiticos na fala de sujeitos afásicos. 
Nosso corpus de ocorrências dêiticas selecionadas a 
partir da realização da transcrição e observação de 24 
encontros do CCA revelou a multifuncionalidade dos 
dêiticos espaciais na fala de ambas as populações 
focalizadas que foram classificados de acordo com a 
seguinte escala de prototipicalidade (FRAGOSO, 2003): 
1) prototípico, 2) discursivo e 3) metafórico. A função 
mais produzida por sujeitos afásicos foi a discursiva, 
fato para o qual lançamos a hipótese de que, frente às 
suas dificuldades com a linguagem, esses sujeitos 
tendem a referir-se ao discurso de outros participantes 
com maior frequência que os não afásicos – operação 
que revela o caráter intersubjetivo de sua fala. Além 
disso, ainda que os sujeitos não afásicos tenham 
produzido mais dêiticos com função metafórica que os 
afásicos, o caráter dialógico da linguagem nos permite 
considerar a apreensão da metaforicidade dos dêiticos 
com função metafórica por ambas as populações. 
Dêixis - Referenciação - Afasia 
 
 
H0891 
A MANIFESTAÇÃO DO MAL EM SHAKESPEARE: 
UMA ANÁLISE DE RICARDO III E IAGO 
Bianca Milan e Prof. Dr. Fabio Akcelrud Durão 
(Orientador), Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, 
UNICAMP 
 
A expressão da condição humana é uma das 
características mais marcantes e mais comentadas 
sobre a obra de William Shakespeare. Seus 
personagens nos parecem reais por serem dotados de 
personalidades e discursos personalizados 
representando intensamente o humano. A obra 
shakespeariana, como poucas na literatura, traz 
representações variadas das ações, sentimentos e 
entidades que acometem o ser humano. Partindo dos 
estudos de Harold Bloom e da concepção que o crítico 
traz de Ricardo III e Iago, será feita uma análise da 
expressão do mal através das ações e das falas desses 
personagens. Bloom discorre que Ricardo, uma mistura 
de fascínio e terror, e Iago, combinação de 
manipulação e dissimulação, não medem esforços para 
alcançarem o que desejam e alastram, portanto, sua 
monstruosidade. Ambos os personagens são capazes 
de levar a natureza humana ao seu limite máximo 
através do prazer em realizar ações provenientes do 
mal, tornando-se, assim, dois importantes vilões da 
literatura universal. Para fomentar a análise, diversos 
textos e artigos que discorrem e apontam diversas 
concepções do mal no ser humano e na literatura serão 
estudados, traçando considerações a respeito desse 
tema. Por fim, a pesquisa tem o objetivo de 
fundamentar a compreensão crítica de como o mal 
presente nos personagens de Shakespeare é 
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manifestado de acordo com diferentes concepções 
filosófico-literárias. 
Mal - Ricardo III - Iago 
 
 
H0892 
SOBRE UMA PERSPECTIVA LINGUÍSTICA A 
RESPEITO DAS IMAGENS RENDERIZADAS 
Alana de Abreu Milani (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Ines Signorini (Orientadora), Instituto de 
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
A renderização é uma imagem produzida no 
computador através de programas de modelagem, e 
que possui significações peculiares enquanto 
linguagem visual. Essas imagens são utilizadas na 
arquitetura - durante as interações arquiteto/cliente - 
por conta do aspecto fotorrealístico que podem possuir. 
A pesquisa em atual desenvolvimento tem por objetivo 
investigar quais os saberes embutidos neste tipo de 
imagem, visto que enquanto linguagem visual funciona 
como um instrumento de comunicação que não pode 
ser substituído outra linguagem. Para tal, a pesquisa 
visa (I) caracterizar a renderização enquanto objeto 
semiótico, para compreender a relação do conceito de 
simulação e de fotografia atribuídos a essa imagem, e 
(ii) descrever a renderização enquanto linguagem visual 
nas referidas interações. A pesquisa é de caráter 
qualitativo interpretativo, e para tal foi constituído um 
corpus de sete entrevistas, sendo os entrevistados 
alunos de graduação de arquitetura e profissionais da 
área. A partir da análise dos dados, conclui-se até o 
momento que (I) semioticamente, a renderização 
depende de seu contexto de utilização, estando sujeita 
a constantes processos de ressemiotização, e que (ii) a 
renderização é a linguagem visual que funciona como a 
interface mais invisível para o cliente, atendendo, desse 
modo, os objetivos de venda do arquiteto de maneira 
mais eficiente. 
Renderização - Semiótica - Multimodalidade 
 
 
H0893 
O VERBO FEITO TWEET: O ESVAZIAMENTO DO 
SIGNIFICANTE E AS NOVAS POSSIBILIDADES DA 
LINGUAGEM NA ATUALIDADE 
Sarah Valle Camargo (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Ines Signorini (Orientadora), Instituto de 
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
O projeto objetiva delinear o status da linguagem na 
contemporaneidade a partir da observação do servidor 
de microblogging Twitter. Desenvolve o caminho 
ontológico do Verbum (H. Gadamer) no Ocidente, base 
do logocentrismo, para desdobrar a escrita (tecnologia 
de noções como verdade crítica, tempo linear, sentido, 
acumulação, fim da história) até a palavra virtual dos 
tweets (status em tempo real e lugar pontual, devir e 

bits, “estouro de informações inconsequentes”). 
Concluí-se um “esvaziamento do significante” (Roland 
Barthes) sob várias perspectivas: o tweet integra o 
hiper-real (Jean Baudrillard), simula a representação do 
real inexistente (simulacro); espelha a implosão de 
sentido; conforma o niilismo (Nietzsche); duplica a 
experiência em devir; é palavra dos “nômades” 
consumidores (Zygmunt Bauman) de informação da 
contemporaneidade líquida; mas também é restitui 
“trocas simbólicas” (Baudrillard) virtuais possibilitando a 
transgressão do sistema baseado na espiral de 
simulacros de valor, do fantasma do capital, a ser 
transgredido a partir do interior da técnica (das 
interfaces virtuais e da língua). 
Twitter - Ontologia da linguagem - Linguagem virtual 
 
 
H0894 
HOMO SUM HUMANI NIL ME ALIENUM PUTO: 
PAREMIA OU ENGENHOSA ESCUSA NO 
HEAUTONTIMORUMENOS TERENCIANO? 
Gabriel Rossi (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Isabella Tardin Cardoso (Orientadora), Instituto de 
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
À primeira vista, uma sentença pode parecer edificante 
e aforística, sumarizar uma verdade universal. Não 
obstante, quando descontextualizado, demonstre 
sabedoria, na trama de uma comédia, sobretudo no 
Heautontimorumenos de Terêncio, um aforismo é 
amiúde mais uma frase de efeito, retórica e persuasiva: 
é antes falacioso e não construtivo para os demais 
personagens. Cremes, um velho (senex) da peça em 
apreço, assume uma postura de conselheiro-guia se 
valendo de uma elocução cujo efeito é fazer com que 
ele pareça sábio, experiente e douto. Menedemo, um 
vizinho e também velho, reconhece ter tratado de 
maneira inadequada seu filho, resultando no 
afastamento deste, lamenta o erro e delibera: sua 
conclusão é de que ele seria indigno de usufruir de 
confortos enquanto seu filho estivesse ausente e, na 
hipótese de estar sofrendo, decide, então, levar uma 
vida frugal, labutando no campo qual um escravo, de 
modo a ser justo, i. e., partilhar com o filho um 
sofrimento advindo de uma injustiça cometida pelo 
velho. Comparando falas e ações de ambos os senes 
descobrimos que a sabedoria exibida é apenas externa 
(um adorno), ao passo que, a partir da vivência e da 
experiência é possível extrair o conhecimento de como 
agir com prudência e equanimidade.  
Terêncio - Sentenças gnômicas - Prudência e pretensa sapiência 
 
 
H0895 
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LEGISLAÇÃO E ESCRAVIDÃO NO BRASIL DO 
SÉCULO XIX (1871-1888) 
Amanda Servidoni Jodas (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Jefferson Cano (Orientador), Instituto de Estudos da 
Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
Este projeto de iniciação científica está vinculado ao 
projeto temático FAPESP “Trabalhadores no Brasil: 
identidades, direitos e política (séculos XVII a XX)” – 
que vem sendo desenvolvido no CECULT - Centro de 
Pesquisa em História Social da Cultura, localizado no 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - UNICAMP. 
Este trabalho consiste no levantamento, digitalização e 
indexação de um tipo específico de normas legais, as 
decisões, referentes à escravidão africana no Brasil 
produzidas no período de 1871, ano em que foi 
promulgada a Lei 2040, mais conhecida como Lei do 
Ventre Livre, e 1888, que assinala o término da 
escravidão. O principal objetivo do projeto, enquanto 
trabalho coletivo, é dar continuidade à atividade de 
inserção de leis em uma Base de Dados on line, a qual 
permanece à disposição de pesquisadores 
interessados no assunto. Além disso, esse projeto de 
iniciação científica tem como objetivo específico a 
análise dos documentos legais e seu cruzamento com a 
historiografia sobre o tema. Ao longo dessa pesquisa 
foram anexadas à base de dados um total aproximado 
de 430 normas legais.  
Legislação - Escravidão - Império 
 
 
H0896 
LEGISLAÇÃO E ESCRAVIDÃO NO BRASIL DO 
SÉCULO XIX (1808-1871) 
Gabrieli Priscila Simões (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Jefferson Cano (Orientador), Instituto de Estudos da 
Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
A partir desse projeto, foi possível um contato inicial 
com a pesquisa acadêmica, no que diz respeito à 
relação do historiador com suas fontes. Isso se deu na 
leitura, sistematização e levantamento de temas 
pertinentes à história do trabalho, através da análise da 
legislação brasileira, acrescentada à leitura e discussão 
de historiografia referente ao mesmo tema. Além do 
interesse individual da pesquisa, as atividades 
englobaram tarefas coletivas, destinadas à construção 
de uma base de dados intitulada “Legislação: 
Trabalhadores e Trabalho no Brasil”, vinculado ao 
projeto temático financiado pela FAPESP 
"Trabalhadores no Brasil: Identidades, direitos e 
política. (séculos XVII a XX)", desenvolvido no Centro 
de Pesquisa em História Social da Cultura (CECULT – 
IFCH – UNICAMP). A base tem por finalidade 
disponibilizar textos legais referentes aos trabalhadores 
escravos, libertos e livres e às condições de trabalho no 
Brasil, produzidos entre 1521 e 1988. Meu trabalho 
centrou-se em indexar na base dados 85 decisões 

ministeriais entre 1820 e 1836 no Brasil e nesse 
momento estão sendo inseridos na base os 
documentos referentes ao trabalho indígena no Brasil. 
Legislação - Escravidão - Império 
 
 
H0897 
NORMAS LEGAIS PARA CONTRATAÇÃO DE 
TRABALHADORES: DE 1860 A 1879 
Lucas Rosa Pereira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Jefferson Cano (Orientador), Instituto de Estudos da 
Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
A pesquisa buscou analisar as práticas de contratação 
de trabalhadores livres no Brasil império, a partir do 
estudo de estatutos de sociedades – anônimas, 
bancárias, mutualistas, beneficentes e de emancipação 
– e de cláusulas de contratos celebrados com terceiros 
pelo Governo Imperial. O recorte documental envolveu 
os textos legais que trataram simultaneamente de 
negros - livres ou escravos - e demais trabalhadores, 
avaliando os desdobramentos possíveis de tal situação. 
Foram analisadas e fichadas sessenta e cinco normas 
legais, bem como os anais dos congressos agrícolas 
realizados em 1878 e os anais do Parlamento das 
décadas de 1860 e 1870. O trabalho com a 
documentação evidenciou uma multiplicidade de 
posturas sobre a contratação de trabalhadores no 
período, envolvendo diferentes expectativas dos 
contratadores sobre a abolição da escravatura e 
diversificadas condições impostas a trabalhadores 
livres e escravos, constatação que destoa de uma visão 
linear e evolutiva do processo de transição do trabalho 
escravo ao livre. 
Legislação - Trabalho livre - Escravo 
 
 
H0898 
TRANSLETRAMENTOS DE FANDOM NO TUMBLR: 
OS FÃS DE GLEE E A PRODUSAGEM DE TEXTOS 
HIPERMODAIS 
Rafael Salmazi Sachs (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. 
Marcelo El Khouri Buzato (Orientador), Instituto de 
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
Abordando a ampliação das práticas de fãs em 
ambiente digital e entendendo a figura do fã como 
produsuário, a pesquisa analisa os letramentos de fãs 
do seriado Glee na plataforma de blogagem hipermodal 
Tumblr, partindo dos conceitos de transletramento, 
hipermodalidade, percurso, travessia e 
ressemiotização. O corpus é constituído de 920 posts 
extraídos de dois blogs focados em Glee, um brasileiro 
e outro americano, entre dezembro de 2011 (pré-
lançamento da segunda temporada da série no Brasil) e 
fevereiro de 2012. A análise consiste em representar 
por mapas os percursos de ressemiotização em que 
esses posts se inserem, desde sua criação até as 
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alterações que sofrem depois de publicados, 
descrevendo as relações retóricas e os efeitos de 
sentido estabelecidos entre cada uma das etapas do 
processo a partir de categorias fornecidas pela 
semiótica social. Por sua complexidade, a análise 
detalhada se restringirá aos 2 posts mais 
representativos das páginas de cada usuário, servindo 
os demais como parâmetro de comparação. Objetiva-se 
descrever o sentido mais global resultante dos tipos 
mais comuns de percurso/travessia e verificar como se 
relacionam aos conteúdos da série, indicando se este é 
apenas reiterado ou se são produzidos (conforme os 
primeiros resultados já confirmam) discursos 
alternativos. 
Hipermodalidade - Transletramento - Ressemiotização 
 
 
H0899 
A TRANSNACIONALIDADE EM ARTIGOS DA 
REVISTA POPULAR (1859-1862) 
Ligia Cristina Machado (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP) e Profa. Dra. Marcia Azevedo de Abreu 
(Orientadora), Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, 
UNICAMP 
 
O francês B. L. Garnier foi um livreiro-editor de 
destaque no Rio de Janeiro do século XIX, sendo 
responsável, entre outras atividades, pela publicação 
da Revista Popular (1859-1862). Esse periódico foi 
publicado em um período de intensa discussão entre os 
literatos sobre o caráter da literatura nacional e sobre a 
necessidade de criar um sentimento nacional entre os 
brasileiros. Tendo em vista essas questões, a pesquisa 
buscou, primeiramente, analisar quantitativamente a 
presença de escritores brasileiros e estrangeiros no 
periódico. Após esse primeiro levantamento, voltamos 
nossa atenção para os assuntos discutidos na revista. 
Pudemos perceber em nossas análises que a presença 
brasileira foi marcante. Além disso, notamos que parte 
dos artigos traduzidos tratavam de assuntos brasileiros 
debatidos na Europa. Por fim, percebemos que entre os 
nomes estrangeiros destacam-se os viajantes que por 
algum motivo se encontravam no Brasil e colaboravam 
na Revista Popular. Assim, pensamos a Revista como 
um periódico transnacional que visava informar seus 
leitores de modo amplo, mesmo quando buscava 
transmitir um sentimento nacional. 
Imprensa - Leitura/história - Brasil império 
 
 
H0900 
O ROMANCE BRASILEIRO: LEITURAS CRÍTICAS 
DURANTE O LONGO SÉCULO XIX 
Louise Helene Pavan (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra. 
Marcia Azevedo de Abreu (Orientadora), Instituto de 
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 

O projeto temático “A circulação transatlântica dos 
impressos: a globalização da cultura no século XIX” tem 
como objetivo compreender a circulação de ideias e 
impressos entre Portugal, Inglaterra, França e Brasil 
durante o longo século XIX (1789 – 1914). Por meio de 
indícios de circulação como publicações de uma obra, 
anúncios em jornais, catálogos de bibliotecas e 
livreiros, podemos observar a ação de letrados, assim 
como as atividades de editoras e tipografias que são 
fundamentais para a compreensão dessa circulação. O 
estudo que proponho dará continuidade a pesquisas 
realizadas no âmbito do projeto e tem como objetivo 
identificar quais foram os críticos nacionais e 
estrangeiros que se manifestaram em relação a quatro 
romancistas brasileiros: Joaquim Manuel de Macedo, 
Teixeira e Souza, José de Alencar e Machado de Assis. 
No período recoberto pelo projeto, pesquisarei o local 
que esses críticos ocupavam dentro do campo literário 
nacional e internacional e como eles se posicionavam 
diante de romances dos quatro autores. Ainda nesse 
aspecto, investigarei quais foram os periódicos que 
ilustraram de maneira mais incisiva essas críticas.  
Romance - Crítica - Século XIX 
 
 
H0901 
REVOLUÇÕES DA LEITURA NO RIO DE JANEIRO: 
LEITURA INTESIVA E EXTENSIVA DE ROMANCES 
ENTRE 1808-1850 
Tais Franciscon (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra. 
Marcia Azevedo de Abreu (Orientadora), Instituto de 
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
Este estudo está inserido no projeto “A circulação 
transatlântica dos impressos – a globalização da cultura 
no século XIX”, cujo objetivo é estudar as práticas 
culturais intrínsecas ao processo de circulação de 
impressos entre Inglaterra, França, Portugal e Brasil 
durante século XIX, bem como a acomodação em cada 
país das ideias envolvidas. Nesse contexto, interessa 
saber quais romances estavam em voga no período 
tomando por fonte anúncios de livros nos jornais. 
Dando continuidade a pesquisas que analisaram tais 
anúncios nos periódicos Correio Brasiliense, Jornal do 
Comércio e Gazeta do Rio de Janeiro, entre 1808 e 
1839 percebi a predominância de alguns títulos 
franceses – por exemplo, Aventuras de Telêmaco foi 
anunciado 92 vezes ao longo de 33 anos. Observo, no 
entanto, que a partir de 1840 há uma intensa renovação 
de títulos, embora se mantenha o interesse pelos 
franceses, anunciando-se mais livros até então 
desconhecidos do que os romances duradouros de 
outrora. Pretendo interpretar essa mudança à luz da 
chamada “revolução da leitura”, que consistiria no 
decurso de uma leitura intensiva de poucos títulos para 
uma leitura extensiva de grande quantidade de obras. A 
partir disso, relacionarei essa modificação dos 
interesses dos leitores brasileiros com o impacto do 
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surgimento dos romances em folhetim, em 1839, em 
contraponto ao uso de romances como guias de 
conduta. 
Romance - Leitura - Rio de Janeiro 
 
 
H0902 
IMAGEM E HUMANO NA POESIA DO CHÃO. UM 
ESTUDO DA IMAGÍSTICA DE MANOEL DE BARROS 
Ana Luiza Rocha do Valle (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Marcos Aparecido Lopes (Orientador), Instituto 
de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
Este trabalho apresenta conceituações de imagem e 
metáfora fundamentais à compreensão da teoria 
poética desenvolvida na obra de Manoel de Barros. 
Sempre no contexto da imagística, questiona-se 
também a localização do humano nas composições do 
poeta e a possibilidade de desantropomorfização como 
processo de elevação do homem. O escopo principal foi 
a busca por um conceito de imagem poética que 
satisfizesse as questões da poesia manoelina, além da 
identificação de quais seriam tais questões. Como 
objetivo secundário, buscou-se situar a figura humana 
na obra de Barros. A metodologia empregada foi a 
pesquisa bibliográfica – subdivida em pesquisa de 
conteúdo geral e específico – associada à investigação 
por meio de análise de poemas. Resulta do projeto a 
averiguação de que os três eixos de pesquisa estão 
intimamente relacionados, demonstrada em artigo de 
caráter analítico cujos objetos principais são os 
“poemas de rodapé”. 
Manoel de Barros - Poesia brasileira - Imagem 
 
 
H0903 
A NATUREZA E A CULTURA EM O MORRO DOS 
VENTOS UIVANTES, DE EMILY BRONTË 
Isabela Hirayama (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Mario Luiz Frungillo (Orientador), Instituto de Estudos 
da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
Wuthering Heights (O Morro dos Ventos Uivantes), de 
Emily Brontë, é considerado por muitos críticos o maior 
romance da literatura inglesa. Um dos temas presentes 
na obra é a relação entre a natureza e a cultura. A 
primeira está relacionada com a casa do título, 
pertencente à família Earnshaw, e a segunda com 
Thrushcross Grange, que pertence aos Linton. A partir 
da descrição das duas casas e dos personagens, pode-
se estabelecer um diálogo entre irracional e racional, 
instinto e razão, natureza e cultura. Esta monografia 
visa analisar como esses conceitos aparecem no 
romance, a partir da composição e do enredo e, 
principalmente, através da relação existente entre 
Wuthering Heights e Thrushcross Grange. Como ajuda 
para a análise, foram examinados livros a respeito do 
modo que a sociedade inglesa encarava a natureza e a 

cultura: O campo e a cidade, de Raymond Williams, e O 
homem e o mundo natural, de Keith Thomas. Também 
foram lidas diversas obras de Jean-Jacques Rousseau, 
que tratou muito a respeito da relação do homem com a 
sociedade, livros a respeito do romantismo e de alguns 
autores representantes desse movimento: E.T.A. 
Hoffmann e Victor Hugo. 
Emily Brontë - Natureza - Cultura 
 
 
H0904 
CORPO E SENTIMENTO NA LÍRICA DE SAFO 
Thiago Leonello Andreuzzi (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Mario Luiz Frungillo (Orientador), Instituto de 
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
Tentando provar que a poesia de Safo está ligada à 
mentalidade mítica da época – muito provavelmente 
vinda das obras atribuídas a Homero – atribuindo aos 
deuses suas expressões amoroso-eróticas e a sua 
verificação na escrita poética. Para tanto utilizam-se os 
textos de Safo preservados no idioma original, assim 
como várias traduções em diferentes línguas e as 
definições de θυμός (thymós), ψυχή (psyqué) e νοός 
(noós) de Bruno Snell, para, através da interpretação e 
fichamento dos mesmos textos e de uma bibliografia 
crítica, histórica e psicanalítica, explicar e desenvolver a 
relação sentimento-corpo-deus no plano literário e 
amoroso-erótico do período grego-arcaico para que 
assim se possa compreender melhor como os 
sentimentos e o erotismo foram marcados na poesia de 
Safo (assim como as relações emocionais entre deus e 
mortal), afetando-a de diferentes formas: alterando o 
tratamento dos temas, da linguagem empregada e da 
forma usada. Durante o período da bolsa, descobriu-se 
que (thymós) geralmente é traduzido por coração e que 
a “alma”, era separada em 3 partes e situada em 
diferentes partes do corpo, sendo que o θυμός (thymós) 
era localizado nos órgãos de sentimento (sobretudo os 
físicos e a fala). Exemplos das interações entre deus e 
o (thymós) são facilmente encontrados na obra de 
Homero e nas súplicas de Safo. 
Safo - Poesia - Sentimento 
 
 
H0905 
A PRESENÇA DE VOLTAIRE NO REPERTÓRIO 
DRAMÁTICO BRASILEIRO DURANTE A PRIMEIRA 
METADE DO SÉCULO XIX 
Diogo Cezar Silva (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra. 
Orna Messer Levin (Orientadora), Instituto de Estudos 
da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
Essa proposta de pesquisa se insere no projeto de 
cooperação internacional “A Circulação Transatlântica 
de Impressos – a globalização da cultura no século 
XIX” que envolve pesquisadores de diversas 
instituições acadêmicas interessados em compreender 



XX Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP – 24 a 26 de outubro de 2012 

 311

a circulação de publicações impressas entre Portugal, 
França, Inglaterra e Brasil durante o longo século XIX 
(1789-1914). Dentre os escritores de maior circulação 
encontra-se Fraçois Marie Arouet. Voltaire, como é 
mais conhecido, cujas obras, publicadas inicialmente no 
século XVIII, continuaram a ser comercializadas e lidas 
no século XIX. As ideias filosóficas de Voltaire 
exerceram impacto em grande parte da elite intelectual 
brasileira. Mas, além de filósofo, Voltaire também foi 
dramaturgo. Suas peças teatrais foram encenadas 
diversas vezes no Brasil. Essa investigação procura 
observar a oferta de impressos do escritor no Brasil e 
as circunstâncias de representação de sua dramaturgia, 
além de conseguir indicar como suas ideias foram 
apropriadas por nossas produção cultural. Para tanto, 
são consultados catálogos de bibliotecas e de livreiros, 
anúncios em periódicos e jornais do Rio de Janeiro.   
Voltaire - Teatro - Literatura 
 
 
H0906 
ROBINSON CRUSOÉ - A PRESENÇA DO ROMANCE 
INGLÊS NO BRASIL DO SÉCULO XIX 
Douglas Vinicius Souza Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) 
e Profa. Dra. Orna Messer Levin (Orientadora), Instituto 
de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
O trabalho que proponho faz parte de um projeto maior, 
“A circulação transatlântica dos impressos – a 
globalização da cultura no século XIX”, que pretende 
compreender os parâmetros sociais e culturais que 
explicam a circulação das ideias entre Brasil, França, 
Inglaterra e Portugal durante o século XIX, mais 
precisamente de 1789 até 1914. O projeto está 
construindo um banco de dados que cruza os diversos 
indícios de circulação de uma obra - suas publicações, 
anúncios em jornal, entre outros - considerando as 
atividades dos letrados, ou seja, daqueles que 
contribuíram para tal circulação. A pesquisa partiu do 
rastreamento da obra, Robinson Crusoé, do autor 
inglês Daniel Defoe, que nos permitiu chegar a 
resultados, como a presença, em bibliotecas brasileiras, 
de publicações na língua original, mas também 
traduções em francês e em português. As traduções 
trazem informações relevantes sobre os potenciais 
leitores, pois permite identificá-los por sua habilidade de 
ler em inglês, francês ou português. Além disso, os 
dados possibilitam mostrar quem eram os editores e 
livreiros, figuras importantes para a compreensão da 
circulação. Por fim, essa obra interessa ao levar uma 
imagem da América para a Europa por meio das 
aventuras vividas no Caribe, trazendo-a posteriormente, 
de volta à América por meio do impresso que aqui teve 
grande circulação. 
Daniel Defoe - Circulação - Leitores 
 
 
H0907 

A PROSA POR DETRÁS DA COXIA: AS 
ADAPTAÇÕES DE ROMANCE PARA TEATRO 
Larissa Tavares dos Santos (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Orna Messer Levin (Orientadora), Instituto 
de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
Essa pesquisa se insere no projeto de cooperação 
internacional intitulado "A circulação transatlântica dos 
impressos – a globalização da cultura no século XIX" 
que se propõe a investigar a presença e a circulação de 
impressos entre Inglaterra, França, Portugal e Brasil 
durante o século XIX (1789 – 1914). Dentro desse 
projeto maior me proponho a investigar a circulação de 
romances adaptados para o teatro, verificando se a 
autoria do texto adaptado é a mesma do romance, e em 
caso de não ser o próprio autor, se a adaptação é 
autorizada. Além disso, espero observar se a 
adaptação é na língua original ou trata-se de uma 
tradução de uma adaptação já realizada em língua 
estrangeira. Ainda nesse aspecto, é importante atentar 
também para os casos em que o romance foi escrito 
em uma língua, a adaptação realizada em uma 
segunda e a tradução da adaptação para o português 
foi realizada em Portugal e/ou no Brasil. Serão 
analisados em um primeiro momento os casos mais 
expressivos: Pamela (Pamela, or Virtue Rewarded) do 
inglês Samuel Richardson, Paulo e Virginia (Paul et 
Virginie) do francês Bernardin de St. Pierre e O Guarani 
do brasileiro José de Alencar. 
Romance - Teatro - Adaptação 
 
 
H0908 
QUE LÍNGUA FALAVA SHAKESPEARE? – 
COMPANHIAS TEATRAIS ESTRANGEIRAS NO RIO 
DE JANEIRO NO SÉCULO XIX 
Paula Mathenhauer Guerreiro (Bolsista FAPESP) e 
Profa. Dra. Orna Messer Levin (Orientadora), Instituto 
de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
O projeto temático A circulação transatlântica dos 
impressos – a globalização da cultura no século XIX 
(1789-1914), em que meu estudo está inserido, tem o 
intuito de conhecer obras e práticas artísticas em 
circulação entre Inglaterra, França, Portugal e Brasil. A 
partir de um mapeamento do repertório de peças de 
Willian Shakespeare encenadas no Brasil na referida 
época – autor cuja escolha é justificada pelo alto índice 
de obras interpretadas nos países abarcados pelo 
projeto –, meu objetivo é investigar a representação 
teatral como um campo marcado por intensa variação 
de línguas: companhias teatrais de uma nacionalidade, 
que representam peças em outra língua, a partir de 
traduções que não partem do original, para um público 
falante de uma quarta língua. Por exemplo, casos de 
peças de Shakespeare, representadas para o público 
brasileiro em castelhano por grupos espanhóis, a partir 
de uma tradução do francês (e não diretamente do 
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inglês). Nesse contexto, interessa-me salientar, 
principalmente, que traduções para o francês foram 
responsáveis pela disseminação das obras por países 
não-falantes do inglês, como Espanha e Itália, cujas 
companhias teatrais estiveram no Brasil. Para tanto, o 
estudo recorre a pesquisas anteriores sobre a presença 
do Shakespeare no Brasil, empreendidas, sobretudo, 
por Eugenio Gomes, Celuta Gomes e Bárbara 
Eleodora. 
Teatro - Globalização - Shakespeare 
 
 
H0909 
DESVIANDO DA PRÓPRIA FALA: IMPLICAÇÕES 
PARA VERIFICAÇÃO DE LOCUTOR EM SITUAÇÕES 
DE DISFARCES VOCAIS 
Renata Regina Passetti (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. 
Plinio Almeida Barbosa (Orientador), Instituto de 
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
Esta pesquisa buscará avaliar as estratégias acústicas 
de locutores utilizadas em disfarces vocais que 
envolvem a utilização de um objeto na boca, entre os 
dentes frontais e a imitação de uma amostra de fala 
familiar aos sujeitos, evocando memória de longo 
prazo. Pretende-se determinar quais características 
acústicas e prosódicas são modificadas e quais 
permanecem na fala de indivíduos diante da utilização 
destes disfarces. Serão estudadas técnicas de análise 
acústica que envolve análise dos quatro primeiros 
formantes na fala de cada sujeito, frequência 
fundamental, ênfase espectral e duração em vogais 
orais do português brasileiro e também das pausas 
silenciosas e duração entre picos de F0 presentes no 
discurso. Foi realizado um estudo piloto com o intuito 
de analisar, preliminarmente, quais as principais 
mudanças ocorridas na fala de um indivíduo mediante a 
utilização do disfarce vocal de imitação em relação a 
sua fala habitual. O estudo revelou uma mudança 
significativa na duração das vogais orais entre os dois 
estilos de fala. Não houve, porém, variância significativa 
entre a taxa de picos de F0 e a média de F0 para os 
dois estilos estudados. Pretende-se, ainda, ampliar o 
cálculo desses parâmetros à fala dos outros sujeitos a 
serem analisados nos estilos de fala “habitual” e 
“disfarce pelo uso de um lápis na boca”. 
Fonética forense - Verificação de locutor - Disfarce vocal 
 
 
H0910 
INOVAÇÕES LEXICAIS NA FALA DA CRIANÇA: A 
CONTRIBUIÇÃO DAS IDEIAS SAUSSUREANAS 
PARA SUA ANÁLISE 
Camila Rossetti Vieira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Rosa Attie Figueira (Orientadora), Instituto de 
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 

A criação de palavras novas, que não estão presentes 
na fala dos adultos, é um fenômeno registrado, 
predominantemente, entre 3 e 5 anos de idade na fala 
de muitas crianças.  Essas produzem itens tais como 
desabrir (para fechar), pinteiro (para pintor), roubador 
(para ladrão), tira-cainha (= tira-carninha, para palito), 
boia (para vaca), boda (para cabra), bolsista (para o 
possuidor de uma bolsa – acessório feminino), etc.  Um 
caminho interessante de investigação nos leva a 
indagar: - por que o fazem?  - como o fazem?  - e mais 
importante, qual a contribuição da Linguística, a partir 
de Saussure, para o estudo desse fenômeno? A fim de 
responder a essas questões, a presente pesquisa, 
dedica-se a fazer um levantamento de um conjunto de 
dados de autores que prestaram sua contribuição ao 
tema a partir de um material empírico variado 
(morfologia verbal e nominal), a saber: Figueira (1995, 
1996, 1999), Santos (1997) e Cauduro (2001). 
Procuramos analisar esse material de acordo com 
alguns pressupostos saussurianos que estão presentes 
tanto no Curso de Linguística Geral (1916) como 
também na recente publicação Escritos de Linguística 
Geral (2004). Além disso, avaliamos o que tais 
ocorrências revelam sobre a posição do sujeito em 
relação à língua. Nesse contexto, o interacionismo e a 
sua fundamental vinculação ao estruturalismo 
linguístico se apresentam como o horizonte teórico da 
pesquisa.  
Analogia - Saussure - Aquisição da linguagem 
 
 
H0911 
FUNK: ENTRE A MARGINALIDADE E A 
CENTRALIDADE 
Joice Caroline Portes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Roxane Helena Rodrigues Rojo (Orientadora), 
Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
Esse projeto tem como objetivo compreender as 
relações entre o movimento musical funk e a sociedade 
a partir do estudo das variações enunciativas presentes 
nas letras das músicas, tomando como base o 
panorama em que este se insere, no qual é submetido 
a uma condição de centralidade e marginalidade 
perante a indústria cultural mainstream e também em 
relação à sociedade e a opinião pública. O desenvolver 
do projeto ao longo do primeiro semestre a partir do 
aprofundamento da historia e bibliografia do funk assim 
como o da teoria bahktineana já revelaram que as 
categorias de marginalidade, liminaridade e 
centralidade estavam relacionadas às divisões de estilo 
dos funks [consciente, melody e probidão/neurótico], 
que são determinadas tanto pela parte composicional 
das melodias das músicas, mas também, sobretudo, 
pelos conteúdos temáticos presentes nas letras, nas 
quais se pode notar uma relação entre as temáticas 
drogas, sexo (explícito e não explícito) e tráfico como 
determinantes para as classificações de estilo das 
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mesmas e dos artistas. Somada aos conteúdos 
temáticos, outro fator que se relevou determinante 
dessa relação foi o vocabulário que se utiliza em cada 
tipo de música. 
Funk - Teoria da enunciação - Hibridação 
 
 
H0912 
JORNALISMO DE ELITE E JORNALISMO POPULAR: 
QUEM LÊ E QUEM PUBLICA? 
Raudiner Railton dos Santos e Profa. Dra. Roxane 
Helena Rodrigues Rojo (Orientadora), Instituto de 
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
Esta pesquisa propõe analisar os jornais Notícia Já e 
Correio Popular. Ambos pertencem à região 
metropolitana de Campinas e são publicados pelo 
mesmo dono: o Grupo RAC. Devido à diferença de 
público em que são direcionados – sendo, no primeiro, 
os habitantes das classes sociais D e E, enquanto, no 
segundo, os habitantes das A e B -, cada um tem a sua 
própria disposição para chamar a atenção do público 
leitor. A partir de coleta de cinco exemplares de cada 
periódico (de 5 a 9 de março de 2012), foram 
consideradas todas as imagens/textos para se observar 
as incidências dos gêneros e dos temas. Para isso, 
foram utilizadas reflexões da Sociolinguística para 
compreender melhor processos de variações 
linguísticas nas diferentes classes sociais, assim como 
reflexões de Bakhtin (1953/1979) sobre gênero e tema. 
Assim, a partir de tal levantamento, notam-se as 
diferentes ideologias das publicações citadas e o tipo 
de leitor presumido para cada tal. 
Jornalismo - Gêneros - Temas 
 
 
H0913 
O OBJETO DIRETO ANAFÓRICO NA ESCRITA 
Carla Pereira Minello (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Ruth Elisabeth Vasconcellos Lopes (Orientadora), 
Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
A partir dos trabalhos de Cyrino (1994, 1999, 2001, 
2006) para a realização do objeto direto anafórico 
(doravante ODA), que observaram a perda dos clíticos 
acusativos de terceira pessoa e a introdução do objeto 
nulo referencial no português brasileiro (doravante PB), 
esse trabalho tem como objetivo observar a 
implementação do objeto nulo referencial na escrita. A 
partir de dados extraídos de narrativas escritas por 
crianças e adolescente entre a segunda e sétima séries 
além dos dados referentes ao Projeto Amostra 
Linguística do Interior Paulista (ALIP), e com base  no 
pressuposto de que fenômenos de natureza sintática 
observados na fala são transferidos para a escrita, esse 
projeto observa a realização do ODA nessas narrativas 
e na fala considerando o tipo do ODA,  se está em uma 
oração subordinada ou não, a natureza semântica do 

seu antecedente,  o tipo de estrutura em que ocorre – 
se transitiva ou em ambiente de marcação excepcional 
de caso, tempo, modo e aspecto gramatical do verbo 
do qual ODA é argumento interno. Essas variáveis são 
correlacionadas com a série em que os sujeitos 
estavam quando os dados de escrita foram produzidos. 
Os resultados parciais obtidos corroboram estudos 
anteriores (cf. Correa, 1991; Cyrino, 1994; Kato, 1999; 
Casagrande, 2007), observando-se que (1) há a 
presença de ODA nulo na escrita, mesmo após a 
recuperação do uso do clítico acusativo de 3ª pessoa 
pela escola e (2) essa recuperação do clítico pela 
escola não perpassa para os dados de fala analisados. 
Objeto direto - Escrita - Aquisição da linguagem 
 
 
H0914 
UMA SAGRADA HISTÓRIA DE FADAS: A BÍBLIA E 
OS CONTOS DE FADAS 
Levi Miranda Agreste da Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) 
e Profa. Dra. Suzi Frankl Sperber (Orientadora), 
Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
O trabalho em questão pretende estabelecer relações 
comparativas entre os contos de fadas e a Bíblia. Tal 
afinidade é embasada principalmente na obra de 
Vladimir Propp, Raízes históricas dos contos 
maravilhosos, na de John Ronald Reuel Tolkien, Sobre 
histórias de fadas, e na de Northrop Frye, O código dos 
códigos. Este procura investigar as relações entre a 
Bíblia e a Literatura, bem como trazer uma análise geral 
do livro sagrado; esse produziu um ensaio tendo por 
centro a essência das histórias de fadas, inclusive 
relacionado-as com os evangelhos; e aquele foi buscar 
nos registros históricos como os contos maravilhosos 
se formaram e agrupando-os como um gênero baseado 
em uma estrutura padrão. Partindo da definição de 
contos maravilhosos de Propp e de história de fadas de 
Tolkien, buscamos fazer uma análise comparativa com 
a unidade bíblica, sobretudo o Evangelho de Marcos, 
tendo o cuidado necessário para tratar com coerência o 
texto bíblico, assistido teoricamente pela obra de Frye, 
entre outros. Concluímos que existem diversas relações 
entre Bíblia e contos de fadas, desde a simbologia de 
alguns elementos recorrentes, passando pelos feitos do 
herói, até a correlação entre suas estruturas narrativas. 
No entanto, não é possível – nem prudente –, tratar a 
Bíblia como um texto do gênero dos contos de fadas, 
visto que ela apresenta uma complexidade e 
completude muito maior que estes. Enfim, as relações 
existem, mas não podem ser tratadas como 
equivalências. 
Contos - Fadas - Bíblia 
 
 
H0915 
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FOTOGRAFIA E LITERATURA: UM ESTUDO DA 
RELAÇÃO ENTRE JOÃO GUIMARÃES ROSA E 
MAUREEN BISILLIAT 
Maria Catarina Rabelo Bozio (Bolsista FAPESP) e 
Profa. Dra. Suzi Frankl Sperber (Orientadora), Instituto 
de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
A partir das relações existentes entre literatura e 
fotografia investigo o viés literário do olhar da fotógrafa 
Maureen Bisilliat, que já se pronuncia de modo explícito 
no livro A João Guimarães Rosa (1969) – no qual a 
artista intercala transcrições de trechos de Grande 
Sertão: veredas (1956). O recorte que norteia o 
presente trabalho, busca apreender noções estéticas 
das fotografias que podem conduzir a uma 
interpretação pessoal das equivalências literárias 
propostas pela fotógrafa. Bisilliat vai além do imediato e 
cria novos campos de significação, tanto no universo do 
texto de João Guimarães Rosa, quanto nas suas 
próprias fotografias. A poética de Maureen Bisilliat se 
utiliza de seus signos estéticos a fim de superar a 
intersemiótica. Não se trata apenas de uma tradução 
imediata, como pode ser imaginada pelo leitor. Com 
estas influências, a obra de Bisilliat propõe uma 
organização da iconografia do sertão brasileiro, mais 
especificamente, do sertão roseano. Desta forma, é 
possível incluir a fotógrafa entre as Artes Visuais 
brasileiras reconhecidas como uma potência nas 
relações intertextuais da Literatura Brasileira. 
Literatura comparada - Fotografia - Literatura brasileira 
 
 
H0916 
DA FANTASIA E PAGANISMO: UM ESTUDO DA 
OBRA “O SENHOR DOS ANÉIS” DE J.R.R. TOLKIEN 
Thiago Henrique Guedes (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Suzi Frankl Sperber (Orientadora), Instituto 
de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
Analiso a obra O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, 
refletindo sobre a concepção de fantasia, a 
recuperação de elementos pagãos e as possíveis 
origens destes elementos que se encontram ancorados 
na antiga mitologia nórdica e na mitologia germânica. A 
busca de elementos pagãos será feita com base no 
poema medieval Beowulf, obra referida por Tolkien 
como uma influência principal. Tolkien refere o 
cristianismo, o que leva ao contraponto entre 
paganismo e cristianismo no estudo da obra de Tolkien, 
assim como no Beowulf e no filme feito a partir do 
Beowulf. A metodologia consiste na leitura, fichamento 
e análise das obras e na redação do trabalho. O 
método é, pois, heurístico. Por um lado, trata-se de 
literatura comparada, por outro o estudo abrange 
aspectos literários e das ciências da religião. Por outro, 
ainda, tratarei de uma importante questão no que tange 
à definição de fantástico e maravilhoso, polêmica ao 
tocar os campos que entrecruzam religião e fantástico. 

Até o momento temos resultados decorrentes da leitura 
do ensaio “Tree and Leaf”, de Tolkien, a recolha e 
leitura do poema medieval Beowulf, difícil, o complexo 
contraponto entre paganismo e cristianismo estudado 
tanto nas obras literárias, como fílmicas do corpus 
proposto, afora o estudo do fantástico. Por ora 
apresentarei estas conclusões provisórias. Conforme o 
aprofundamento na/da pesquisa, estudo, reflexão, as 
conclusões tomarão prováveis outros rumos. 
Literatura fantástica - Literatura comparada - Literatura e sagrado 
 
 
H0917 
A MODALIDADE ESCRITA DO PORTUGUÊS DE 
SURDOS EM FASE ESCOLAR – UMA ABORDAGEM 
LINGUÍSTICA 
Éric da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Wilmar 
Da Rocha D'Angelis (Orientador), Instituto de Estudos 
da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
Este estudo tem como objetivo a análise sistemática de 
redações de autoria de pessoas surdas em fase 
escolar. Historicamente, o aluno surdo encontra 
dificuldades na aquisição de sua segunda língua, o 
português (considerando a libras como a primeira), por 
diversos fatores que influenciam a relação sujeito x 
linguagem. O fator principal é a perda auditiva, mas há 
ainda o fator do contato com o português proposto nas 
instituições que atendem estes indivíduos, que pode ser 
questionado por uma pesquisa linguística na área, um 
dos objetivos secundários desse projeto. Esta pesquisa 
necessita de dados, que são as próprias redações de 
autoria de pessoas surdas, e a coleta destes é 
realizada gradativamente no Centro de Estudos e 
Pesquisa em Reabilitação – CEPRE – UNICAMP, na 
medida em que padrões na produção da escrita dos 
surdos são identificados. A pesquisa revela 
características já conhecidas desta produção (não-
utilização de artigos ou confusão sobre o gênero do 
artigo e das palavras em geral, utilização dos verbos 
majoritariamente no infinitivo e equívocos na flexão 
verbal, entre outros), mas também novos padrões ainda 
não observados anteriormente como letras capitais 
para pronomes, tradução livre da primeira língua na 
escrita da segunda e indícios de memorização das 
formas lexicais em substituições ortográficas indiciárias. 
O projeto pretende coletar outros dados para a 
comprovação dos padrões observados. 
Surdez - Português - Escrita 
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SÓCRATES E A SEDUÇÃO DE BELOS JOVENS 
Nayara Dias Scrimim (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Alcides Hector Rodriguez Benoit (Orientador), Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
O presente estudo se propõe a examinar a trajetória de 
Sócrates nos momentos em que o filósofo faz uso da 
dialética sedutora de Eros. Em busca da Idéia de Belo 
em si, Sócrates parte do sensível – a relação sedutora 
com a beleza dos corpos – para alcançar o inteligível. 
Para o desenvolvimento desse estudo abordamos 
apenas os diálogos em que Sócrates pratica a arte da 
sedução, a saber: Lísis, Alcibiades I e Cármides. Neles, 
Sócrates se dedica à arte da sedução de belos corpos 
para erotizar o seu não-saber. Usamos também o 
Diálogo Banquete  no qual Sócrates expôs os motivos 
que o levaram a tal arte Assim, analisamos o motivo 
que levou Sócrates a partir do sensível a buscar o 
inteligível, bem como de que maneira isso é narrado 
nos diálogos de Platão. Além disso, analisamos quais 
os resultados da dialética socrática, ou seja, se 
Sócrates chega à Idéia de Belo em si e se consegue 
transmitir esse conhecimento para seus discípulos e 
interlocutores. Nossa metodologia é baseada na leitura 
segundo a ordem da lexis (ação de dizer inserida nos 
próprios diálogos), tal como é utilizada por nosso 
orientador. Esse método nos permite apresentar uma 
nova maneira de interpretação dos diálogos platônicos, 
distanciando-nos da tradição neoplatônica que, em 
certo sentido, ainda é a predominante na maioria dos 
comentadores. 
Sócrates - Belos corpos - Arte erótica 
 
 
H0919 
A TRAJETÓRIA DO PAPEL CUMPRIDO PELA 
INTERNACIONAL COMUNISTA NA DÉCADA DE 30 
NA ALEMANHA E NA ESPANHA 
André Augusto de Paula Barbieri (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Dr. Álvaro Gabriel Bianchi Mendez (Orientador), 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, 
UNICAMP 
 
Descrição do estudo: Pretendemos focalizar neste 
projeto o estudo do período por que passaram a 
Alemanha e a Espanha na década de 1930 – em uma 
situação mundial na qual o regime de dominação de 
classe se encontrava altamente desestabilizado pela 
irresolução da Primeira Guerra Mundial e pelas 
consequências do crack econômico de 1929 – e o 
papel que a Internacional Comunista cumpriu nos 
processos da luta de classes nesses países, entre 
1928-1934. Objetivos e metodologia: Nosso objetivo 
é tentar descobrir as alternativas políticas ao stalinismo 
que poderiam ter triunfado contra o ascenso do 
fascismo na Europa. A metodologia adotada consistiu 
na investigação dos documentos da Correspondance 
Internationale, contidos no AEL-Unicamp. Resultados 

e Conclusões: Estudando a documentação, é possível 
ver que a filosofia do “terceiro período” (surgida no VI 
Congresso da IC em 1928), que postulava a fase 
terminal do capitalismo a todo custo, não distinguia as 
mudanças no complexo de circunstâncias objetivas e 
subjetivas da situação, o que impedia a correta 
orientação aos diversos países. Aquilo sobre o qual os 
marxistas revolucionários se baseavam como 
perspectiva estratégica histórica, a direção da IC 
reproduzia como um avanço fatalista para o fim do 
capitalismo, negando a importância uma 
correspondência política a cada situação, levando à 
derrota na Alemanha e Espanha. 
Internacional comunista - Correspondance internacionale - Marxismo 
 
 
H0920 
PENSAMENTO POLÍTICO E INDUSTRIAL NO 
BRASIL: RACIONALIDADE E RACIONALIZAÇÃO NO 
IDORT (1932 A 1937) 
Thaís Lima Martin (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Álvaro Gabriel Bianchi Mendez (Orientador), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Buscando apreender o processo de surgimento e 
expansão das questões que se voltam para a 
organização do trabalho taylorista /fordista no Brasil a 
pesquisa se centra na analise dos periódicos da 
Revista IDORT (Instituto de Organização Racional do 
Trabalho) pensando estabelecer uma ligação entre a 
criação deste Instituto e os principais dilemas dos 
intelectuais do Brasil na década de 1930. A partir do 
mapeamento e análise das iniciativas do IDORT 
(presentes nos periódicos encontrados no Arquivo 
Edgard Leunroth – AEL/Unicamp.) seria possível 
perceber a construção de uma ideologia política e 
econômica industrialista, a qual pode também ser 
entendida como um projeto de construção do homem 
integral, (analisando o fordismo Gramsci identifica uma 
ação racionalmente orientada que visava construir uma 
subjetividade adequada ao ambiente produtivo, mas 
que também se estendesse para além deste) cujas 
relações sociais podiam ser percebidas como 
expansões do ambiente de trabalho na fábrica. 
Idort - Racionalidade - Racionalização 
 
 
H0921 
ANCORAGENS E FUGAS ENTRE ANTROPOLOGIA 
E LITERATURA 
Juliana Carneiro da Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Amneris Angela Maroni (Orientadora), 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, 
UNICAMP 
 
Se no momento em que começamos a produzir 
descrições sobre o mundo, de acordo com Marilyn 
Strathern (1999), as coisas se tornam problemáticas, o 
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foco na escrita dentro do trabalho antropológico, 
movimento que buscamos empreender ao longo desta 
pesquisa, torna-se fundamental. Para tanto, 
procuramos entender, através do estabelecimento de 
um diálogo entre teorias norteado pelo método 
hermenêutico, a maneira pela qual a antropologia (nas 
figuras de Eduardo Viveiros de Castro e Roy Wagner) e 
a literatura (trazida à tona através das teorias de Gilles 
Deleuze e Maurice Blanchot) conduzem o leitor, por 
meio de suas escritas, a novas possibilidades de 
mundo. O nosso objetivo foi verificar, então, as 
diferenças e aproximações de tal processo nesses dois 
campos, atentando para as possibilidades e 
implicações, para a antropologia, de se considerar esse 
processo literário também como uma fala de/sobre 
alteridade, isto é, antropológica. Pensamos ter 
caminhado nessa direção ao mostrar como a literatura 
se associa a um processo de atualização do virtual 
enquanto a antropologia liga-se à realização de um 
possível e ao discutir a necessidade de inserção do 
autor enquanto personagem da narrativa, ressaltada 
pelo romance e por vir (no sentido blanchotiano) na 
antropologia. 
Antropologia - Literatura - Atualização/realização 
 
 
H0922 
JUNG E OTTO: O RESGATE DO SAGRADO 
Mariana Hase Ueta (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. 
Dra. Amneris Angela Maroni (Orientadora), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Diante do niilismo da sociedade moderna, nos 
lançamos em busca de novas respostas e sentidos 
para a vida. Nesta reflexão Carl Gustav Jung nos 
oferece uma resposta: só o indivíduo, a individuação 
permitiria o surgimento de uma abertura para novos 
sentidos e significados. Sonhos, sincronicidades, 
fantasias ativas são canais de acolhimento de sentido 
que, não raro, nos des-estabilizam, inaugurando novas 
possibilidades existenciais. Estes revelam em alguns 
momentos – quando permeados por uma emoção 
numinosa – o Sagrado. Jung em relação a esta 
percepção foi profundamente influenciado pelo 
pensamento do filósofo e teólogo Rudolf Otto em torno 
da ideia de Sagrado “numinoso”. Esta pesquisa 
recuperou as citações que Jung fez de Otto recorrendo 
ao índice onomástico e paragrafação das obras 
junguianas para ressignificá-las hermeneuticamente. A 
partir desta investigação, fizemos uma reflexão em 
torno da problemática moderna que a psicologia 
enfrenta ao ter que lidar com o indivíduo como um ser 
total, incorporando o campo religioso em sua atividade, 
abrindo caminhos na recuperação existencial da 
autenticidade de cada testemunho pessoal e, assim, 
construindo uma coexistência entre religião e psicologia 
analítica, o que torna possível o resgate do sagrado 
inscrito na vida e permite que o indivíduo parta rumo à 

individuação sem o cessar jamais de novos sentidos e 
significados que brotam e desabrocham em seu 
caminho. 
Sagrado - Jung - Otto 
 
 
H0923 
AS CENTRAIS SINDICAIS DE OPOSIÇÃO AO 
GOVERNO LULA (2003 -2010) 
Cauê Vieira Campos (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. 
Dra. Andréia Galvão (Orientadora), Instituto de Filosofia 
e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
O objetivo desta pesquisa é compreender a relação 
existente entre o Governo Lula (2003-2010) e as 
centrais sindicais que fazem oposição ao governo, 
CSP-Conlutas e Intersindical. É preciso ter clareza 
sobre quais medidas e políticas levaram esses 
trabalhadores a entenderem que o governo não os 
favoreceu, levando-os a fazer oposição. A principal 
acusação feita por essas centrais contra Lula foi a 
continuidade do modelo neoliberal de gerenciamento da 
economia e do Estado, isto é, continuar com ataques à 
classe trabalhadora em favor do capital financeiro e 
industrial. Contudo, nenhum governo que fosse contra 
os trabalhadores poderia atingir a aprovação de Lula, 
que só foi possível por meio de uma política social 
diferente da anterior. Portanto, nossa questão de 
partida torna-se cada vez mais complexa, e só pode ser 
respondida ao analisar a origem dos grupos sindicais 
que deram corpo às centrais. Para tanto, deve-se 
entender a virada da CUT (Central Única dos 
Trabalhadores) combativa das décadas de 70 e 80 para 
seu caráter nitidamente conciliatório dos anos 2000. O 
surgimento da CSP-Conlutas e da Intersindical está 
intimamente relacionado a esse processo. Por isso, 
para analisar a relação posterior com o governo Lula, 
faz-se necessário compreender quais são suas 
principais reivindicações nesse momento. 
Sindicalismo - Neoliberalismo - Governo Lula 
 
 
H0924 
ETNIA E CLASSE SOCIAL NOS MOVIMENTOS 
INDÍGENAS BOLIVIANOS 
Yan Caramel Zehuri (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Andréia Galvão (Orientadora), Instituto de Filosofia 
e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
O presente estudo visa conhecer um pouco do atual 
contexto político boliviano através de dois importantes 
movimentos sociais: a CSUTCB (Central Sindical Única 
de Trabalhadores Camponeses da Bolívia) e FEJUVE- 
El Alto (Federação de Juntas Vicinais da cidade de El 
Alto). O primeiro sendo um sindicato de “trabalhadores 
camponeses” e o segundo sendo um movimento que 
organiza uma grande cidade boliviana por ruas, bairros 
e regiões. Ambas tiveram forte participação nas lutas 
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contra governos neoliberais que buscaram privatizar a 
água (2000, em Cochabamba, e 2005, em El Alto), o 
gás (2003) e a terra. Buscarei entender se as 
proposições teóricas de Mariátegui sobre as tradições 
coletivistas indígenas e o Socialismo, bem como as de 
Marx sobre a comuna rural russa, se verificam na 
conjuntura específica deste estudo. Para tal me 
proponho descobrir se a luta contra o neoliberalismo de 
determinados governos manteve-se durante o governo 
de Evo Morales. O apoio ao atual governo é resultado 
de uma dependência que imobiliza os movimentos ou é 
antes uma aliança condicional que permite uma 
oposição destes ao governo em algum momento? 
Faremos este estudo considerando que as demandas 
dos indígenas tiveram grande importância neste 
processo. 
Movimentos indígenas - Classes trabalhadoras  - Identidade 
 
 
H0925 
CONFIGURAÇÕES DO TRABALHO E RELAÇÕES 
DE GÊNERO NO BRASIL NA DÉCADA DE 2000: 
UMA ANÁLISE DOS SETORES E ATIVIDADES 
IDENTIFICADOS COM A NOVA INFORMALIDADE 
Andre Eduardo Becker Krein (Bolsista FAPESP) e 
Profa. Dra. Angela Maria Carneiro Araújo (Orientadora), 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, 
UNICAMP 
 
A pesquisa em desenvolvimento possui como objeto de 
análise a nova informalidade com um recorte de gênero 
a partir da década de 2000 no Brasil. Por conta das 
mudanças nas relações de trabalho e nas formas de 
contratação, o termo clássico “setor informal” da OIT se 
tornou estreito para analisar a questão do trabalho no 
Brasil recente. Sendo assim, o conceito de nova 
informalidade surge em um contexto de 
desregulamentação da economia e dos mercados de 
trabalho, iniciada a partir da expansão de novas formas 
de contratação na produção de bens e serviços. Para 
recortar melhor o objeto, através da bibliografia sobre o 
tema e dos dados da PNAD, estão sendo analisados 
segmentos relacionados aos serviços domésticos e aos 
serviços prestados às empresas, sendo eles os ramos 
de limpeza, segurança e locação de mão-de-obra. Com 
os resultados iniciais, vê-se que estas atividades vêm 
ganhando cada vez mais espaço na economia 
brasileira e são profundamente marcadas pela 
crescente presença do trabalho feminino, possuindo em 
alguns segmentos mais de 93% de trabalhadoras com 
rendimento inferior a dois salários mínimos. Verifica-se 
também o aumento em termos absolutos do número de 
trabalhadores sem carteira assinada, evidenciando a 
situação atual do mercado de trabalho brasileiro, em 
que ao passo que crescem os empregos com registro 
em carteira, cresce também a informalidade. 
Trabalho - Informalidade - Gênero 
 

 
H0926 
CORRUPÇÃO DO BRASIL: COMPILAÇÃO E 
RESENHA DE ARTIGOS 
Nikole Lima Pego (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Bruno Wilhelm Speck (Orientador), Instituto de Filosofia 
e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
A pesquisa tem como tema a corrupção no Brasil. Em 
suma, este projeto visa compilar e resenhar artigos 
científicos que abordem o tema. Os artigos devem ter 
sido publicados em revistas brasileiras e estrangeiras 
de ciências sociais entre os anos de 1990 e 2010. É 
importante ressaltar que o estudo engloba análises 
quantitativa – quanto foi produzido – e qualitativa –  
qual o ponto central da discussão do tema e o modo 
como foi abordado. A fim de delinear como a corrupção 
é abordada no Brasil, resenhou-se todos os artigos. A 
partir das resenhas os artigos foram compilados 
conforme palavras-chave (baseadas em três enfoques: 
1. Tipo do artigo (os que descrevem ou medem a 
corrupção) 2. Instituições de controle (instituições que 
previnem, controlam e punem os atos corruptos, 
podendo ser públicas ou privadas); 3. Áreas de 
vulnerabilidade (áreas mais vulneráveis à corrupção)). 
O objetivo do estudo, considerando que o 
compilamento dos artigos já foi feito, é desenvolver um 
artigo final que englobe os três enfoques podendo 
determinar de que maneira as épocas e os 
acontecimentos políticos influenciam na produção de 
artigos científicos. Para que a pesquisa tivesse uma 
metodologia simples, separou-se em três processos: 1. 
encontrar os artigos (usando o site http://scielo.org/ e a 
biblioteca Prof. Dr. Otávio Ianni); 2. resenhá-los e 
separá-los conforme o enfoque principal; 3. produzir um 
artigo que explique o viés da produção científica sobre 
corrupção. 
Artigos - Periódicos - Corrupção 
 
 
H0927 
FORASTEIRO PECULIAR :PERSPECTIVAS DA 
IDENTIDADE NACIONAL NA LITERATURA A 
PARTIR DA DESCRIÇÃO DO IMIGRANTE NO 
COMEÇO DO SÉCULO XX 
Allan Cavalcanti de Moura (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Claudio Henrique de Moraes Batalha 
(Orientador), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
- IFCH, UNICAMP 
 
Esse projeto de pesquisa teve como objetivo analisar a 
formação de diferentes discursos sobre o imigrante no 
estado de São Paulo durante as primeiras décadas do 
século XX. Teve-se como finalidade propor uma 
interpretação sobre esse processo a partir da análise 
de trabalhos historiográficos e obras literárias, além de 
jornais e revistas da época, sempre levando em conta 
os agentes produtores desse corpus textual. A 
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imigração foi pauta essencial para a discussão de 
diferentes projetos de nacionalidade no universo letrado 
e no político em São Paulo. Procurou-se pontuar, 
nesses universos, a inserção e disseminação de 
discursos nacionalistas importantes, passíveis de 
reapropriação posterior. Ainda, justapondo tais obras a 
registros de jornais e revistas da época, de grande e 
pequena circulação, esperou-se fazer considerações 
sobre a proximidade ou discrepância entre os episódios 
expostos por estes veículos e a literatura do período, 
levantando-se hipóteses baseadas na historiografia 
especializada a respeito. As conclusões ser tiradas de 
tal pesquisa foram: o universo político e letrado de São 
Paulo eram muito próximos e se influenciavam 
mutuamente; do meio para o final da década de 20 há 
uma tomada de posição mais explicita de modo a 
ressaltar a importância dada ao imigrante (italiano, 
sobretudo);  
Literatura - Identidade nacional - Imigração 
 
 
H0928 
A CONCEPÇÃO DE MATÉRIA CELESTE EM TOMÁS 
DE AQUINO 
Jéssica Omena Valmórbida (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Fátima Regina Rodrigues Évora 
(Orientadora), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
- IFCH, UNICAMP 
 
Na obra de Tomás de Aquino há vários momentos, em 
diferentes livros, nos quais se encontra referências 
sobre os corpos celestes e a matéria.  Thomas Litt diz 
que é opinião comum entre os estudiosos de Tomás 
considerar separadamente sua cosmologia e sua 
metafísica. Todavia, o comentador discorda dessa 
interpretação corrente e defende que os corpos 
celestes não são meros exemplos, mas doutrina 
filosófica de Tomás. Este projeto pretende estudar a 
concepção de Tomás de Aquino sobre a matéria 
celeste, a fim de identificar os pressupostos teóricos 
que o permitiram defender, como fez em Comentário ao 
De Caelo e na Suma Teológica, que não há somente 
uma matéria universal da qual provem todas as coisas 
– supunham Santo Agostinho e Platão – mas sim duas, 
a saber, a matéria que compõe os corpos celestes e a 
matéria que compõe os corpos terrestres. Para 
cumprimento do objetivo, a bolsista se centrou na 
leitura e análise do Comentário ao De Caelo 
(especialmente as lições de 1 a 29 do livro I), na leitura 
da Suma Teológica (especialmente artigo 66). Esse 
procedimento de leitura permitiu a bolsista discernir e 
trabalhar conceitos que estruturam a cosmologia 
tomásica, tais como o conceito de corpo simples, o de 
natureza, o conceito de movimento. 
Tomás de Aquino - Cosmologia - Matéria celeste 
 
 
H0929 

A DISTINÇÃO ENTRE GERAR E CRIAR SEGUNDO 
TOMÁS DE AQUINO 
Matheus Henrique Gomes Monteiro (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Fátima Regina Rodrigues 
Évora (Orientadora), Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
A pesquisa teve como objetivo investigar a diferença 
entre as noções de gerar e de criar dentro da filosofia 
de Tomás de Aquino (1224-1274), tomando como base 
os textos  Suma de teologia Ia q.45 e Suma contra os 
gentios II c.16, e interpretando-os à luz das várias 
correntes de comentário à obra tomasiana. Em seis 
meses, o aluno identificou as principais correntes de 
comentário à obra tomasiana, analisou a estrutura 
argumentativa dos textos de base e chegou à 
conclusão de que a noção de gerar difere-se da noção 
de criar, na medida em que gerar é uma ação 
particular, pela qual certa substância é produzida, e 
que, por isso, supõe a presença da matéria e de 
contrários; enquanto que criar é uma ação universal, 
pela qual o ser inteiro das coisas é produzido,  e que, 
por isso, não supõe matéria, nem contrários, mas é, 
segundo as palavras de Tomás de Aquino, fazer algo 
do nada.   
Geração - Criação - Movimento 
 
 
H0930 
COERÇÃO E SOCIEDADE: COMPARAÇÃO ENTRE 
DURKHEIM, FOUCAULT E BOURDIEU A PARTIR DA 
TEMÁTICA DA COERÇÃO NO COMPLEXO SOCIAL 
Raphael de Souza Silveiras (Bolsista PIBIC/CNPq - AF) 
e Profa. Dra. Gilda Figueiredo Portugal Gouvea 
(Orientadora), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
- IFCH, UNICAMP 
 
A coerção social é um tema caro para o campo 
sociológico e desenvolvido por diversos pensadores. 
Entre eles Durkheim, Foucault e Bourdieu. Em trabalho 
anterior, “Coerção e Sociedade: Estudo sobre a 
coerção social a partir de Durkheim e Foucault”, 
realizado entre Agosto de 2009 e Julho de 2010 – 
financiado pelo PIBIC/CNPQ –, trabalhamos com os 
dois primeiros pensadores. Na presente pesquisa, 
damos continuidade à discussão sobre a coerção social 
introduzindo a abordagem de Bourdieu. Os 
questionamentos norteadores tanto da pesquisa 
anterior quanto desta referem-se às peculiaridades e 
dinâmica do caráter coercitivo e a relação dos 
indivíduos com a mesma. A sociedade capitalista é o 
esteio das questões propostas porque este sistema 
sócio-econômico é comum aos três pensadores, apesar 
de terem vivido diferentes fases de seu 
desenvolvimento. E o estudo sobre a perspectiva 
referente às dinâmicas da coerção na sociedade se deu 
a partir de da revisão bibliográfica desses autores. O 
fato de não haver um consenso em relação ao que 
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afirmam sobre o tema central da pesquisa possibilitou 
um conhecimento diverso sobre o assunto, permitindo 
compreender as variadas configurações sobre as quais 
a coerção social pode se apresentar na sociedade. 
Coerção social - Violência simbólica - Dominação 
 
 
H0931 
A DIÁSPORA GOESA: IDENTIDADES 
DESCENTRADAS 
Lucas Mestrinelli (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
John Manuel Monteiro (Orientador), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Os descentramentos que as perspectivas diaspóricas 
causam nas retóricas oficiais sobre a identidade foram 
reconstruídos aqui através da ênfase na pertinência 
metodológica do estudo das trajetórias. Esta 
perspectiva nos possibilitou uma valorização da 
agência dos sujeitos envolvidos, que é tradicionalmente 
negligenciada pelas retóricas oficiais. Neste sentido, 
buscamos compreender a maneira pela qual a 
performance da cultura subverte o momento 
pedagógico das narrativas essencialistas sobre a 
identidade. Nossa aproximação a esses 
posicionamentos dissonantes se deu através do 
levantameto de dados a respeito das percepções 
nativas sobre as diferentes estruturas de identificação 
que são acionadas nas políticas de distinção entre 
grupos. Quanto a estes grupos em conflito, adotamos a 
perspectiva dos estudos sobre o pós-colonialismo, onde 
as clássicas distinções identitárias entre colonizadores 
e colonizados são também descentradas a partir da 
perspectiva dos que estão na esfera do além. Tivemos 
acesso a esta esfera a partir do estudo do grupo Goa 
Research Net, que reune goeses e pesquisadores de 
diversas regiões e países, constituindo um verdadeiro 
quadro dos olhares que são construídos sobre Goa a 
partir da diáspora. O evento que privilegiamos em 
nosso estudo foi a comemoração dos 50 anos da 
Libertação de Goa da presença colonial portuguesa. 
Goa - Diáspora - Identidade 
 
 
H0932 
UM ESTUDO SOBRE AS CARACTERIZAÇÕES DA 
METAFÍSICA DE ARISTÓTELES 
Marcos Peraçoli Nogueira de Almeida (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Lucas Angioni (Orientador), 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, 
UNICAMP 
 
A Metafísica de Aristóteles é uma obra de interpretação 
notoriamente difícil, o que se deve em grande parte a 
sua aparente falta de unidade: as diferentes descrições 
que o filósofo faz do objeto de seu estudo não parecem, 
à primeira vista, referir-se a uma mesma ciência. 
Inicialmente, no livro A, ela seria “a ciência que estuda 

os primeiros princípios e causas”. Em seguida, no livro 
Γ, Aristóteles fornece nova caracterização de sua 
metafísica: “ciência que estuda o ente enquanto ente”, 
a qual possuiria um escopo absolutamente universal – 
ela seria, então, uma ontologia geral. Mais adiante, 
porém, Aristóteles aparentemente nega esse caráter 
universal da metafísica ao equipará-la, no livro E, à 
teologia, cujo objeto de estudo se limitaria à substância 
imóvel. No livro Z, por fim, Aristóteles faz nova restrição 
do objeto da filosofia primeira, desta vez descrevendo-a 
como um estudo da ousia. O objetivo de minha 
pesquisa foi o de estudar essas diferentes 
caracterizações da metafísica aristotélica, buscando 
determinar se elas seriam descrições consistentes de 
uma mesma ciência ou se, pelo contrário, 
representariam disciplinas distintas e incompatíveis 
entre si. 
Metafísica - Filosofia primeira - Ontologia 
 
 
H0933 
"ORÇAMENTO NO BAIRRO", O OP DO PSDB 
Adriana Cattai Pismel (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Luciana Ferreira Tatagiba (Orientadora), Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
A década de 90 foi marcada pela presença de 
movimentos sociais advindos de variados setores da 
sociedade civil, engajados na busca de novas formas 
de participação política. A Democracia Participativa 
coloca que a maior participação levaria os cidadãos a 
fiscalizarem e a participarem mais das decisões do 
governo visando a alocação justa de verbas e controle 
do estado. Nesta pesquisa estudou-se uma das uma 
das mais bem sucedidas ferramentas da Democracia 
Participativa, o Orçamento Participativo (OP), a partir 
de um estudo sobre o programa implantado no 
município de Sorocaba – SP, denominado “Orçamento 
no Bairro”. Tendo em vista que essas experiências são 
em sua maioria realizadas por gestões do PT, a 
experiência de Sorocaba tem a possibilidade de 
colaborar para o debate sobre a utilização do OP por 
outros partidos políticos já que é realizado por um 
governo do PSDB. A pesquisa busca entender o motivo 
pelo qual o PSDB quis implantar um OP; quais as 
características dessa experiência e como ela está 
estruturada. Para tal, realizou-se leitura e análise de 
bibliografia sobre o tema, ida a campo, entrevista e 
análise de dados originados de documentos e atas 
fornecidos pela prefeitura municipal. Até o momento 
constatou-se que o OP de Sorocaba difere 
substancialmente daqueles inspirados no OP de Porto 
Alegre. 
Participação  - Orçamento participativo - Sorocaba 
 
 
H0934 
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MÍDIAS SOCIAIS E O MOVIMENTO DE MORADIA 
Débora Zanini do Nascimento (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Luciana Ferreira Tatagiba (Orientadora), 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, 
UNICAMP 
 
Seis anos que mudaram o mundo. E mudou tão rápido 
que a gente não consegue ter dimensão exata de como 
ele está. Mas o que se sabe é que o mundo virtual tem 
um papel cada vez mais essencial nesta sociedade. 
Parece coisa de pessoa velha e saudosista dizer que o 
mundo está diferente, mas não há como não se 
espantar com a velocidade com que as coisas surgem 
e se multiplicam dentro do mundo virtual. E mais ainda: 
como que, em questões de horas, elas invadem e 
transformam nosso mundo real. Na verdade, hoje já 
não se pode nem mais dizer que existe o real e o virtual 
separadamente. O virtual já está para lá de real. Hoje a 
bola da vez são as redes sociais. E elas transformaram 
tanto o nosso mundo que elas já fazem parte da cultura 
e do comportamento social. Se em 2004 a palavra 
Facebook era algo completamente desconhecido, hoje 
é de se estranhar que haja alguém que nunca a tenha 
ouvido. São bilhões de pessoas conectadas às redes 
sociais, trocando informações e conhecendo coisas 
novas diariamente. Em apenas 60 segundos, por 
exemplo, 2 milhões de vídeos são vistos no youtube; 
700 mil mensagens são enviadas no Facebook; 175 mil 
twetts são feitos. E os movimentos sócias se encaixam 
como nesse novo universo? 
Movimento de moradia - Mídias sociais - Comunicação 
 
 
H0935 
MORAR NO CENTRO: POLÍTICAS PÚBLICAS E 
CONFLITOS- UMA ANÁLISE A PARTIR DO 
CONSELHO DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO 
Georgia Lemos Akel (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Luciana Ferreira Tatagiba (Orientadora), Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
O projeto de Iniciação Científica por mim desenvolvido 
tem como objetivo central analisar e compreender a 
disputa em torno da moradia popular no centro de São 
Paulo, tendo como fonte o Conselho Municipal de 
Habitação: se ele consegue deliberar ou não, como ele 
incide nas políticas públicas e como o “morar no centro” 
é apresentado em suas reuniões bimestrais. O CMH de 
São Paulo foi criado em 2002 com o objetivo de 
estabelecer, acompanhar, controlar e avaliar a política 
municipal de habitação. É um órgão deliberativo, 
fiscalizador e consultivo, que deve se reunir 
bimestralmente e ser composto por 48 membros, que 
são eleitos a cada dois anos, sendo dezesseis 
membros de governo, dezesseis de entidades 
comunitárias e organizações populares ligadas ao tema 
da habitação e dezesseis membros de outras entidades 
da sociedade civil também vinculadas ao tema da 

habitação. A metodologia se baseia na leitura e análise 
das atas e resoluções do CMH, assim como de sua 
comissão executiva e de seus grupos de trabalho. 
Como o projeto ainda está em curso, ainda não há 
conclusão, persiste a indagação do porque não há 
discordância entre os membros do governo com os da 
sociedade civil nas reuniões do CMH, quando se 
referem ao centro da cidade. 
Participação  - Conselhos de políticas pública - Democracia 
 
 
H0936 
OS RETRATOS DE CARLOS V POR TIZIANO 
VECELLIO - AS DIVERSAS FACES DO IMPERADOR 
Gabriela Paiva de Toledo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Luiz Cesar Marques Filho (Orientador), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
A partir do progressivo domínio de Carlos V sobre a 
Itália, em especial após a Batalha de Pavia de 1525, o 
centro artístico da Europa sofre um deslocamento de 
Roma para a Espanha, centro maior do Império 
Habsburgo. Novos equilíbrios nas relações entre 
comitente-artista tendem então a se delinear, sendo a 
relação estabelecida entre o imperador e Tiziano seu 
principal exemplo. Assim, a retratística de Carlos V 
constitui um ponto de vista privilegiado para examinar 
essa nova realidade. Nesse contexto, uma nova forma 
de realizar retratos de pessoas ilustres foi inserida na 
arte do retrato por Tiziano, surgindo uma nova 
preocupação ao se representar a figura do imperador: 
os componentes iconográficos do retrato passam a 
convergir para um objetivo “propagandístico” na 
disseminação da imagem do rei, que será o novo 
modelo de retrato dos reis espanhóis até o final da 
dinastia Habsburga espanhola. A partir do estudo 
aprofundado das condições nas quais as obras em 
questão foram produzidas, seu universo estilístico, 
político e cultural, essa pesquisa realizou a análise de 
três retratos de Carlos V feitos por Tiziano, delimitando 
seus discursos, e assim, observando os ideais políticos 
da corte e o modo como a obra de arte serviu para que 
eles fossem afirmados e expressados. 
Retratística - Carlos V - Tiziano Vecelio 
 
 
H0937 
IMATERIALIDADE DO INTELECTO EM TOMÁS DE 
AQUINO 
Gustavo Bertolino Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Márcio Augusto Damin Custódio (Orientador), 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, 
UNICAMP 
 
O intelecto e sua capacidade de operar com formas 
abstratas, a saber, os universais, parece ser uma 
evidência, para Tomás, de que a alma possui atributos 
que lhe são próprios e que independem de seu vínculo 
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com o corpo. Porém, em que medida é possível 
conceber uma alma imaterial, ontologicamente 
independente do corpo, uma vez que Tomás se 
compromete com a tese de que tudo que existe no 
mundo das criaturas (no mundo dotado de matéria 
individuada) existe enquanto forma e matéria? Este 
trabalho tem por objetivo investigar a discussão a 
respeito do intelecto em Tomás de Aquino, presente 
especificamente no livro III de seu Comentário ao De 
anima. A intenção é entender como a tese de um 
intelecto imaterial deriva do estudo sobre o 
funcionamento do intelecto, uma vez que certas 
operações deste, descritas no comentário citado, 
explicam a concepção de um intelecto imaterial 
enquanto função. Além disso, desse estudo deriva 
também a concepção de uma alma tomada como forma 
substancial, e não como substância, o que parece 
responder à objeção colocada há pouco. Assim, 
buscaremos analisar, no interior de seu Comentário, 
quais subsídios Tomás fornece para a tese da 
imaterialidade do intelecto, de modo a garantir a 
natureza imaterial da alma e, ao mesmo tempo, manter 
seu compromisso com a tese hilemorfista. 
Natureza da alma - Universais - Filosofia medieval 
 
 
H0938 
CONSCIÊNCIA E CONHECIMENTO NO "DE 
TRINITATE" DE SANTO AGOSTINHO 
João Cláudio Toniolo e Prof. Dr. Márcio Augusto Damin 
Custódio (Orientador), Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Segundo Abbagnano, a atitude de auto-auscultação 
interior que na Antiguidade estava restrita aos sábios, a 
partir da filosofia de Santo Agostinho passa a ser 
acessível a qualquer pessoa. A auto-auscultação 
pressupõe o reconhecimento de uma realidade interior 
do homem, que mais tarde será objeto da psicologia. 
Este estudo está situado naquilo que se chama de 
Antropologia Agostiniana. No interior desta, temos a 
dimensão da interioridade do homem, na qual está a 
questão da “consciência”. Na Filosofia de Agostinho, a 
consciência abrange duas áreas fundamentais, a Moral 
e a Teoria do Conhecimento. Nosso estudo procura 
investigar como a noção de “consciência” é 
apresentada na obra De Trinitate no que tange ao 
conhecimento, sobretudo no livro X. Neste livro, com 
respeito à consciência, Agostinho destaca o papel da 
memória, da inteligência e da vontade, realidades que 
fazem parte da dimensão interior do homem. Como a 
pesquisa está em andamento, os principais resultados 
serão apresentados no evento. 
Consciência - Conhecimento - De Trinitate 
 
 
H0939 

MUDANÇAS NA CONJUGALIDADE, NA 
REPRODUÇÃO E NAS FORMAS DE 
ESTRUTURAÇÃO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS 
NOS ÚLTIMOS 25 ANOS: A PERSPECTIVA DOS 
ESTUDOS DEMOGRÁFICOS 
Aram Sperduti Menocci (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Maria Coleta Ferreira Albino de Oliveira 
(Orientadora), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
- IFCH, UNICAMP 
 
Até meados do século passado, grande parte das 
sociedades ocidentais, dentre elas a brasileira, eram 
marcadas por relações sociais concebidas a partir de 
uma clara divisão entre o que seriam responsabilidades 
e atributos tipicamente femininos e masculinos. Às 
mulheres, em geral, ficava restrita a responsabilidade 
pela esfera privada – da vida doméstica e reprodutiva - 
enquanto aos homens ficava a esfera pública – do 
mundo do trabalho, da produção e da política. A partir 
da segunda metade do século XX, um conjunto intenso 
de mudanças sociais e culturais tem alterado essas 
concepções sobre as relações de gênero e ampliado as 
possibilidades de inserção social das mulheres. No 
Brasil, com as transformações econômicas e políticas e 
a disseminação das idéias e lutas dos movimentos 
feministas, ocorridas principalmente nas décadas de 
1980 e 1990, as mulheres passaram, gradativamente, a 
aumentar sua participação no mercado de trabalho. As 
condições de continuidade dessa incorporação das 
mulheres na força de trabalho no início desse século é 
o que constitui o objetivo de análise dessa pesquisa. 
Com uma abordagem quantitativa, foram utilizadas as 
informações da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicilio (PNAD), do IBGE, para os anos de 2001, 
2004 e 2009, complementado por revisão bibliográfica, 
referente ao tema “trabalho-família e relações de 
gênero”. A bibliografia e os dados empíricos utilizados 
apontam que a maior participação da mulher na esfera 
econômica-produtiva não tem levado a uma relação de 
gênero mais equitativa, como era esperado. Ao 
contrário, tem gerado uma sobrecarga de deveres e 
responsabilidades femininas devido, principalmente, à 
ainda ausente ou insatisfatória presença masculina na 
divisão do trabalho doméstico (tarefas domésticas e 
cuidados com as crianças, idosos e outros parentes). 
Essa sobrecarga de deveres, e a persistência de certas 
concepções assimétricas de gênero no que se refere às 
relações familiares, têm colocado as mulheres em uma 
posição de maior desvantagem para sua plena inserção 
no mercado de trabalho. Apesar do aumento da 
escolaridade feminina e a redução do número de filhos, 
muitas ainda estão inseridas em empregos precários, 
informais, de menor jornada e, consequentemente, com 
piores remunerações, em grande medida devido à 
combinação de uma estrutura de mercado de trabalho 
desigual – que ainda privilegia o provedor masculino – 
e as necessidades femininas de conciliar tempo de 
trabalho e obrigações familiares. 
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Trabalho-família - Demografia da família - Relações de genêro 
 
 
H0940 
COM QUEM, ONDE E COMO VIVEM AS CRIANÇAS 
NO BRASIL? 
Flávia Vitor Longo (Bolsista PIBIC/CNPq), Joice Melo 
Vieira e Profa. Dra. Maria Coleta Ferreira Albino de 
Oliveira (Orientadora), Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Os cuidados dedicados durante o ciclo da primeira 
infância são importantes para garantir o 
desenvolvimento da criança e aumentar as chances de 
rompimento com os ciclos de pobreza e exclusão 
social. A escolha pelo grupo etário de 0-6 anos de 
idade justifica-se, pois é a faixa etária que compreende 
a educação pré-escolar. Embora a lei 11.274 de 06 de 
fevereiro de 2006 tenha reduzido de 7 para 6 anos a 
idade inicial de escolarização básica obrigatória, o 
prazo de implantação desta normativa foi gradual e 
estendeu-se até 2010. Portanto, entre 2006 e 2010, 
uma parcela das crianças de 6 anos seguiu sendo 
atendida pela educação pré-escolar. O objetivo deste 
estudo é comparar as condições de bem-estar da 
população de 0-6 anos no Brasil em 2001 e 2009, bem 
como avaliar desigualdades nas condições de vida de 
crianças considerando a escolaridade, ocupação, idade 
e cor do responsável pelo domicílio. Embora as 
discussões sobre bem-estar estejam distantes de 
unanimidade, adotamos tal conceito, considerando-o 
como ausência ou insuficiência de acesso a bens e 
serviços. Este estudo utiliza dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) dos anos 
2001 e 2009, cujas variáveis analisadas que interferem 
no bem-estar são: arranjo domiciliar no qual a criança 
está inserida, acesso a saneamento básico e 
frequência a educação pré-escolar. Trata-se de estudo 
exploratório que visa mensurar a evolução verificada 
nas condições de vida da primeira infância brasileira ao 
longo da primeira década do século XXI. 
Família - Demografia da família - Banco de dados 
 
 
H0941 
TRANSFORMAÇÕES NAS FAMÍLIAS E 
ORGANIZAÇÃO DA VIDA DOMÉSTICO-FAMILIAR: O 
QUE OS DADOS SECUNDÁRIOS NOS PERMITEM 
DIZER? 
João Paulo Vittorino (Bolsista PIBIC/CNPq - AF) e 
Profa. Dra. Maria Coleta Ferreira Albino de Oliveira 
(Orientadora), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
- IFCH, UNICAMP 
 
Este trabalho visa apresentar um breve perfil 
sociodemográfico da população feminina de 15-19 
anos, baseado nas informações disponibilizadas pelo 
Censo Demográfico de 2010. Vários campos de 

conhecimento nas áreas das Ciências Humanas e 
Sociais têm se dedicado em tempos mais recentes ao 
estudo da adolescência e juventude voltando-se para a 
análise dos eventos considerados importantes para a 
transição para a vida adulta. A formação escolar, a 
capacitação e inserção profissional, a vida sexual e 
reprodutiva e as características da família de origem 
são aspectos explorados pelos estudos com intuito de 
avaliar em que condições sociais adolescentes e jovens 
estão chegando à vida adulta. Esse é um dos temas 
abordados pelo Grupo de Pesquisa Família, Gênero e 
Demografia, no qual esse trabalho se insere. Como 
parte integrante de um projeto mais amplo que visa 
sistematizar as grandes tendências recentes sobre as 
transformações nas famílias, a partir de dados 
quantitativos, esta apresentação discorre sobre as 
principais características das adolescentes brasileiras: 
escolaridade, posição no domicílio, tipo de família em 
que estão inseridas, inserção no mercado de trabalho e 
experiência de conjugalidade e maternidade, captadas 
pelo Censo Brasileiro de 2010. 
Família - Banco de dados - Metodologias quantitativas 
 
 
H0942 
MUDANÇAS NAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS: QUAIS 
SÃO E PARA ONDE APONTAM? 
Victor Luiz Uchôa (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. 
Dra. Maria Coleta Ferreira Albino de Oliveira 
(Orientadora), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
- IFCH, UNICAMP 
 
O trabalho, sob uma perspectiva quantitativa, apresenta 
informações sobre o perfil sociodemográfico da 
população de 60 anos e mais no Brasil ao longo da 
década de 2000. O valor dessa população é crescente 
no contexto atual da transição demográfica, que altera 
as relações e a composição das famílias. Desde a 
década de 60 nota-se o declínio da fecundidade, que 
sai de uma média próxima a 6 filhos por mulher para 
1,8 filhos em 2010, segundo dados censitários. Além 
disso, notam-se ganhos importantes de sobrevivência 
pela melhora da condição de saúde e de vida da 
população. A combinação da redução da mortalidade e 
da fecundidade provoca alterações na estrutura etária, 
diminuindo o peso relativo dos jovens e aumentando o 
das idades maduras. Em resumo: A população 
envelhece. Mas quem são os idosos, quais suas 
características, como se inserem nas famílias? Dados 
da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios 
(PNAD) dos anos 2000 mostram que em 2001 os 
idosos eram 9% da população, atingindo 11,4% no fim 
da década. São mais de 21 milhões de pessoas, na 
maioria mulheres. Cerca de 37% são responsáveis pelo 
domicílio ou o cônjuges do responsável. As 
composições familiares do tipo casal sem filhos 
(33,3%), casal com filhos maiores de 15 anos (24.5%) 
ou unipessoais (10%) refletem o estado civil dessa 
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população, em que grande parte estava casada ou 
enviuvada. Nesse aspecto as diferenças entre gêneros 
são bem marcadas. Enquanto 72,7% dos idosos eram 
casados, as idosas se distribuíam em maior proporção 
entre viúvas (41,7%) e solteiras (11.2%). Esse e outros 
dados reforçam achados anteriores apontando para 
uma velhice feminilizada, reflexo das desigualdades - 
compressão do mercado matrimonial, diferenças 
salariais e de inserção no mercado de trabalho, 
acúmulo de atribuições de cuidadora de crianças e de 
idosos - vividas pelas mulheres ao longo da vida.  
Arranjos familiares - Teoria demográfica - Banco de dados 
 
 
H0943 
DE ÍNDIOS A SEM-TERRA: VARIAÇÕES DA FORMA 
ACAMPAMENTO 
Elis Fernanda Corrado (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra. 
Nashieli Cecilia Rangel Loera (Orientadora), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Desde os anos 1990, as ocupações de terra e 
montagem de acampamentos conhecidos como “de 
lona preta” se tornaram uma das formas de demandar 
desapropriação e distribuição de terra ao Estado 
brasileiro. Nos últimos 30 anos, esta forma de 
reivindicação havia sido associada a trabalhadores 
rurais sem-terra, no entanto, indígenas Kaiowás da 
região de Dourados, no Mato grosso do Sul, têm se 
utilizado dessa linguagem de demanda para reivindicar 
terras consideradas por eles como Tekohas, isto é, 
como seus territórios ou espaços de vida tradicionais. 
Através de bibliografia específica, levantamento de 
documentos e arquivos e um levantamento etnográfico 
realizado em dois acampamentos no município de 
Dourados, foi possível refletir sobre a permeabilidade 
de dois campos de estudo: Etnologia indígena e 
Estudos Rurais. Os acampamentos indígenas 
apresentaram características semelhantes àqueles 
organizados por sem-terra, isto é, se mobilizam 
parentes e conhecidos das reservas indígenas ou de 
outros acampamentos para realizarem novas 
retomadas de terra ou se agregarem aos 
acampamentos já existentes. A novidade não está nas 
ocupações ou retomadas de terras, pois como revelou 
a pesquisa, acontecem desde a criação das reservas 
indígenas na região, mas, na utilização da “forma 
acampamento” como linguagem de demandas sociais 
coletivas.  
Acampamentos kaiowá - Etnografia - Estudos rurais 
 
 
H0944 
OS ACAMPAMENTOS “SEM-BANDEIRA” OU 
“INDEPENDENTES”: ANÁLISE DE UMA NOVA 
FORMA DE ACAMPAMENTO 
João Pedro Albino Costa M. Mendonça (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Nashieli Cecilia Rangel 

Loera (Orientadora), Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Hoje em dia, a maioria dos acampamentos da reforma 
agrária são organizados por movimentos, isto é, 
organizações de trabalhadores rurais que reivindicam 
através das ocupações, benefícios do Estado brasileiro. 
Entretanto, temos constatado a existência de 
acampamentos em diversas regiões do estado que se 
reivindicam como independentes (sem movimento).  A 
proposta central deste projeto consiste em realizar um 
levantamento etnográfico em um acampamento 
independente e elaborar um mapa de mobilidade das 
famílias acampadas para poder, assim, analisar e 
compreender a origem dessa forma de acampamento, 
a dinâmica de mobilização das famílias e de 
organização. O trabalho etnográfico está sendo 
realizado no acampamento Esperança que  atualmente 
conta com 80 famílias, divididas entre moradores e 
andorinhas (acampados que só ficam alguns dias por 
mês no acampamento).  Esse acampamento é fruto da 
mobilização de assentados da região e de 15 famílias, 
também originárias de municípios próximos, que em 
2009 começaram a se reunir com o objetivo de 
organizar uma ocupação para demandar um lote de 
terra na região. Após ocupações realizadas em Rio 
Claro e Cordeirópolis as famílias se instalaram na área 
que estão reivindicando atualmente, no município de 
Araras.    
Acampamentos independentes - Sem-terra - Movimentos sociais 
 
 
H0945 
A HERESIA DE ARNALDO DE BRESCIA A PARTIR 
DOS GESTA FREDERICI IMPERATORIS DE OTO DE 
FREISING (SÉCULO XII) 
Maria Eduarda Capellini (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Neri de Barros Almeida (Orientadora), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Arnaldo de Brescia foi um cônego (religioso secular de 
confissão regular), erudito e político nascido na região 
hoje compreendida pela Itália. Realizou parte de seus 
estudos nas escolas de Paris – o mais importante 
ambiente erudito de seu tempo, ponto de confluência e 
crítica de tradições - e foi discípulo de Pedro Abelardo, 
um dos expoentes intelectuais de seu tempo que teve 
parte de suas ideias condenadas pelo Concílio de 
Sens. Arnaldo entrou para a história como um herege. 
O registro mais importante de sua heresia e da conduta 
de seus seguidores, os arnaldistas, encontra-se na obra 
do bispo Oto de Freising. A obra foi escrita pelo bispo a 
pedido de seu sobrinho, o imperador, como testemunha 
a carta apresentada em seu prefacio. Dessa forma, a 
narrativa da heresia de Arnaldo aparece em meio ao 
elogio do imperador. O contexto que dá luz tanto à 
condenação de Arnaldo quanto à narrativa do bispo de 
Freising é dominado pela reforma, ou reformas, pelas 
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quais passa a Igreja de então, sob a intervenção dos 
mais diversos partidos, entre os quais se contam os 
partidos papal e imperial. Tendo isso em mente 
podemos nos perguntar: seria Arnaldo um herege ou 
um reformador radical? De que modo suas ideias eram 
vistas pelos partidos existentes na época? Que papel 
sua “heresia” ocupa na “arquitetura textual” que 
promove o elogio imperial?  
Heresia - Arnaldo de Brescia - Oto de Freising 
 
 
H0946 
O SIONISMO EM SÃO PAULO: UMA ETNOGRAFIA 
CONTEMPORÂNEA DOS MOVIMENTOS JUVENIS 
SIONISTAS 
David Creimer Reichhardt (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Omar Ribeiro Thomaz (Orientador), Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Apesar da queda na imigração judaica ao estado de 
Israel observada nas últimas duas décadas, é possível 
notar o sucesso obtido por programas de curta e longa 
duração em Israel dentre os jovens das comunidades 
judaicas de sua diáspora. Quais seriam as razões para 
que, apesar do maciço investimento na propaganda 
sionista, tanto por parte do governo como por doadores, 
a imigração judaica para Israel esteja em declínio? 
Pretendemos compreender quais seriam os interesses 
por parte do governo nestes programas e quais os 
sentidos da propaganda e da ideologia transmitidas. 
Uma etnografia junto aos movimentos juvenis sionistas 
e aos programas realizados por estes, permitirá uma 
análise mais próxima destas questões. Os movimentos 
juvenis sionistas paulistanos colaboraram com a 
criação do Estado de Israel e continuaram a suportá-lo 
fortemente na diáspora durante o período politicamente 
mais turbulento do país, o da ditadura militar, que se 
mostrou um grande incentivo à adesão de jovens 
nestes movimentos, e que consequentemente sofreram 
uma redução estrutural ao fim da ditadura brasileira. O 
projeto propõe uma etnografia dos movimentos juvenis 
sionistas paulistanos na atualidade, de forma a 
compreender o que é o sionismo praticado e 
incentivado por Israel na diáspora.  
Sionismo - São Paulo - Juventude 
 
 
H0947 
O HELENISMO À LUZ DAS MODERNAS TEORIAS 
SOCIAIS: UM ESTUDO DE CASO DO EGITO 
PTOLOMAICO 
Thiago do Amaral Biazotto (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Pedro Paulo Abreu Funari (Orientador), 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, 
UNICAMP 
 
O principal objetivo desta pesquisa foi a realização de 
uma análise crítica do termo erudito “Helenismo”, 

lançando mão do Egito Ptolomaico como estudo de 
caso. Utilizando como premissa que a construção do 
passado está ligada aos ditames do presente, este 
estudo centrou-se em contrapor obras historiográficas 
que tratam do tema. No que concerne à produção 
acadêmica do século XIX até meados do XX, o viés 
interpretativo sobre a chegada dos greco-macedônicos 
ao Egito aponta para uma suposta “Helenização” das 
antigas terras faraônicas, ou seja, a adoção passiva 
das práticas culturais estrangeiras pelos nativos, numa 
abordagem influenciada pelos auspícios imperialistas 
europeus contemporâneos. Considera-se que esta 
idiossincrasia se deve à necessidade das potências 
européias em lastrear suas ações, buscando – num 
passado remoto – um processo histórico semelhante ao 
capitaneado por seus objetivos modernos. Através das 
chamadas “modernas teorias sociais”, contudo, esta 
corrente de pensamento tem sido criticada e 
repensada. A influência das práticas culturais egípcias 
durante a dinastia Ptolomaica tem, hodiernamente, 
recebido considerável destaque, em particular quando é 
tomado por base o estudo da Cultura Material. Sendo 
assim, conclui-se que o estudo do Egito Ptolomaico 
passa por uma renovação, na qual esta pesquisa 
procurou se inserir. 
Helenismo - Egito ptolomaico - Cultura material 
 
 
H0948 
INDIVÍDUO, SOCIEDADE E TECNOLOGIA EM MARX 
E SIMONDON 
Stefano Schiavetto Amancio (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Pedro Peixoto Ferreira (Orientador), Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Esta pesquisa teve como objeto a análise da relação 
entre capital e tecnicidade na formação da sociedade 
capitalista do século XIX a partir, principalmente, de O 
Capital (2008), Karl Marx, e Do Modo de Existência dos 
Objetos Técnicos (2007), Gilbert Simondon. No 
cronograma desta pesquisa, o primeiro semestre foi 
dedicado para: (1) o conceito de tecnicidade em 
Simondon, (2) o conceito de capital em Marx. O 
segundo semestre: (1) capital e tecnicidade na relação 
entre indivíduos e sociedade (séculos XVIII-XIX), (2) 
capital e tecnicidade na relação entre indivíduos e 
sociedade ocidental contemporânea e as perspectivas 
de mudanças. Dado o ingresso do bolsista no mestrado 
em sociologia (IFCH/UNICAMP), esta pesquisa 
finalizou-se com as conclusões das leituras do primeiro 
semestre. Em síntese, os resultados da pesquisa 
discutem como o século XIX foi marcado tanto pela 
consolidação do sistema capitalista (Marx) como pelo 
desenvolvimento do indivíduo técnico (Simondon), 
sendo que as imbricações entre ambos ocupam papel 
de destaque em mudanças radicais nas formas de 
organização social da sociedade europeia – em 
especial, priorizado nesta pesquisa: no âmbito do 
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trabalho, econômico-político e da relação entre 
humanos e máquinas. A segunda parte da pesquisa 
será desenvolvida ao longo do mestrado. Por meio 
desse estudo, iniciado no PIBIC e continuado no 
mestrado, pretende-se levantar um material relevante 
que contribua para melhor compreensão das relações 
entre capital e tecnicidade e, consequentemente, da 
sociedade capitalista do século XIX e contemporânea. 
Indivíduo - Sociedade  - Tecnologia  
 
 
H0949 
O VOTO IDEOLÓGICO NAS ELEIÇÕES 
PRESIDENCIAIS DE 2010 
Daniel Fideles Steinberg (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Rachel Meneguello (Orientadora), Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
O interesse fundamental do projeto em questão reside 
na importância do voto ideológico nas eleições 
presidenciais de 2010. O trabalho foi articulado, 
simultaneamente, em dois parâmetros. Primeiro, 
baseado nos dados disponíveis do survey realizado em 
2010 pelo ESEB – Estudo Eleitoral Brasileiro, cedido 
pelo CESOP – Unicamp. Em seguida, pela literatura 
especializada. Em resumo, o objetivo do projeto é 
verificar a importância da variável ideologia na 
estruturação do voto da população brasileira nas 
eleições de 2010, ao mesmo tempo em que possibilitou 
a verificação da análise feita pelo cientista político 
André Singer, acerca das eleições de 1989 e 1994. 
Segundo este autor, a ideologia é uma variável 
fundamental, tendo em vista que a concepção 
direita/esquerda se constitui não de modo racional, mas 
através de um sistema de crenças, ou seja, opiniões 
dos eleitores a respeito de temas políticos. No entanto, 
conclui-se preliminarmente, que nas eleições de 2010 o 
referido sistema de crenças não aparece 
completamente sistematizado no imaginário do eleitor, 
ensejando fundamentação para o possível 
enfraquecimento dessa tese. Não obstante, a distinção 
ideológica, segundo os eleitores, entre PT e PSDB 
(partidos que, tradicionalmente, são vistos como 
polarizados) não se mostra, de fato, demasiadamente 
pujante. A análise dessas variáveis  indicou que a 
ideologia não é um elemento norteador forte do voto, ao 
passo que outras variáveis se mostraram mais 
significativas, como a escolaridade. Portanto, a 
sofisticação política dos eleitores, composta pelo grau 
de instrução e o interesse pela política, foi um 
fator consistente para explicar o voto em 2010, 
considerando que as opiniões dos eleitores sobre os 
mais variados temas políticos se mostraram 
insuficientes para consolidar uma posição 
(“sentimento”) ideológica contundente.  
Voto - Ideologia - Identificação 
 
 

H0950 
COMPORTAMENTO ELEITORAL NAS ELEIÇÕES 
PRESIDENCIAIS DE 2010: ANÁLISE DA VOTAÇÃO 
EM DILMA ROUSSEFF  
Monize Arquer Fernandes (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Rachel Meneguello (Orientadora), Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Pensando no sucesso dos programas sociais do 
governo Lula, particularmente no Bolsa Família, na 
avaliação positiva recebida pelo governo, e na grande 
popularidade que conseguiu reunir ao fim de seus 8 
anos, este trabalho se propôs a analisar quão 
relevantes foram esses fatores para a vitória de Dilma 
Rousseff nas eleições presidenciais de 2010. Esse 
estudo teve como base artigos sobre comportamento 
político recente no Brasil e o survey acadêmico que faz 
parte da coleção CSES-ESEB (Comparative Study of 
Electoral Systems – Estudo Eleitoral Brasileiro), 
coordenado pelo Cesop da Unicamp, no qual foram 
analisadas perguntas sobre participação em programas 
sociais, condição econômica e avaliação do governo. A 
pesquisa mostra que as regiões onde a candidata 
recebeu mais votos, coincidem com aquelas nas quais 
o Bolsa Família teve maior incidência. As variáveis 
socioeconômicas apresentam um movimento 
ascendente de classes sociais, mostram que grande 
parte dos indivíduos considera sua condição econômica 
melhor ou igual no fim do governo Lula e que a 
avaliação positiva deste, no âmbito econômico, está 
presente em todas as regiões do país. Esses dados, 
somados ao fato de 60% dos indivíduos valorizarem a 
identificação do candidato com um partido, indicam a 
relevância que o governo Lula teve sobre a vitória de 
Dilma. 
Comportamento eleitoral - Eleições 2010 - Programas sociais 
 
 
H0951 
TEORIAS DA GLOBALIDADE 
Danilo Arnaut Saraiva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Renato José Pinto Ortiz (Orientador), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Este trabalho é o resultado de uma investigação de 
duas teorias sociológicas da globalização 
desenvolvidas por Octavio Ianni e Ulrich Beck ao longo 
das últimas duas décadas. A partir da hipótese de que 
ainda não é possível, com as ferramentas do 
pensamento social contemporâneo, elaborar uma teoria 
“universalizante” dos processos de globalização, o 
objetivo foi investigar essas duas teorias, buscando 
compreender em que medida elas estariam situadas 
em meio à complexa e totalizante condição atual. A 
análise foi desenvolvida a partir da problemática da 
redefinição da Política no mundo contemporâneo. Esse 
recorte temático revelou-se bastante profícuo, uma vez 
que viabilizou uma comparação crítica de duas 
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construções teóricas da globalização sob um eixo 
comum: a reflexão sobre a realocação das 
prerrogativas e da ação políticas que assumem, em 
nível local ou planetário, novas formas cada vez mais 
independentes das fronteiras dos Estados nacionais 
modernos.  A questão é: como elas são (ou podem ser) 
percebidas e imaginadas por esses autores? Aqui 
reside a originalidade deste trabalho: ele representa 
uma contribuição à sociologia do conhecimento na 
medida em que trata duas teorias da Política numa 
situação de globalização como um fenômeno 
heurístico, através do qual é possível desvendar limites, 
possibilidades e alcances da própria explicação 
sociológica.  
Modernidade - Globalização - Teoria social 
 
 
H0952 
OS TELEOPERADORES E O NOVO MUNDO DO 
TRABALHO: UM ESTUDO DE CASO SOBRE OS 
TELEOPERADORES DA CENTRAL DE 
TELEATENDIMENTO ATENTO – CAMPINAS-SP - 
2011-2012  
Bruna Piazentin Martinelli (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Ricardo Luiz Coltro Antunes (Orientador), Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Esta pesquisa consiste em um estudo de caso sobre os 
teleoperadores da central de teleatendimento Atento, 
localizada na cidade de Campinas-SP. Objetivos: 
Compreender e analisar as novas relações de trabalho 
– emergidas no contexto da reestruturação produtiva – 
reveladas no setor dos teleoperadores, e como essas 
novas relações contribuem para as novas morfologias 
da classe trabalhadora. Essa análise se realiza através 
do estudo dos recortes de identidade de classe, 
sindicalismo, ação e organização política, resistências 
cotidianas e subjetividade. Questões de gênero, 
geracional, sexual e étnica também são analisadas 
nesse contexto. Método: Este estudo se realiza através 
de visitas a empresa, incluindo entrevistas abertas e 
semi-estruturadas com os teleoperadores, bem como 
levantamento bibliográfico. Resultados e conclusões: 
A pesquisa ainda não foi concluída, portanto os 
resultados são parciais. Até o momento foi realizado 
pesquisa bibliográfica sobre o tema, fichamentos e 
entrevistas com os teleoperadores. A partir dos relatos 
foram trabalhadas as questões sobre gênero, 
sexualidade, sindicalismo e resistências cotidianas. Até 
o fim da vigência da bolsa serão realizadas mais 
entrevistas e analisados os relatos que permitem refletir 
sobre os outros recortes propostos ainda não 
trabalhados.   
Novo mundo do trabalho - Teleatendimento - Reestruturação 

produtiva 
 
 
H0953 

A REVOLTA DOS CIPAIOS E O COLONIALISMO 
BRITÂNICO NA ÍNDIA 
Paula Mazzaro Pavan (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Robert Wayne Andrew Slenes (Orientador), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Essa pesquisa se iniciou na análise de artigos escritos 
por Marx e Engels na década de 1850 e publicados no 
jornal New-York Daily Tribune, que dizem respeito à 
presença da Companhia das Índias Orientais (CIO) no 
território indiano, as intenções e justificativas inglesas 
para tal e discutem o futuro do domínio britânico na 
Índia, além de mostrar a visão dos autores sobre a 
organização da sociedade indiana.  Esse assunto gerou 
vários debates na época e, para compreender alguns 
deles, passamos a usar também o jornal liberal de 
Londres, The Daily News como fonte da pesquisa. Os 
anos de 1857-1858 foram marcantes nesse contexto, 
porque foi quando ocorreu a Revolta dos Cipaios na 
Índia. Os cipaios eram soldados nativos do exército 
inglês na Índia, responsáveis pela desocupação de 
terras pelas comunidades locais em favor da CIO. O 
estopim da revolta foi o fato de os cartuchos de armas 
de fogo, os quais os soldados deveriam morder, serem 
engraxados com gordura de vaca e de porco. Para 
hindus e muçulmanos, essa ação era inaceitável. Parte 
importante da historiografia nacionalista indiana 
considera a revolta a primeira guerra de independência 
indiana, sendo causada inicialmente por uma questão 
religiosa, mas tomando teor libertário; enquanto 
algumas vertentes historiográficas recusam o 
significado nacional do evento. Porém, não se pode 
negar que esse acontecimento transformou a relação 
entre ingleses e indianos, já que, após ele, a Coroa 
britânica substituiu a administração da CIO pela 
instituição do Vice-Reinado britânico na Índia.  
Índia - Colonialismo - Trabalho militar 
 
 
H0954 
AGROINDÚSTRIA E MIGRAÇÃO NO CENTRO-
OESTE: O CASO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT) 
Kelly Cristina de Moraes Camargo e Prof. Dr. Roberto 
Luiz do Carmo (Orientador), Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Analisam-se neste trabalho as características do 
processo de expansão urbana associada à 
modernização em um contexto específico de 
implementação da agroindústria no município de Lucas 
do Rio Verde (MT). O objetivo principal é compreender 
a migração no município, assim como analisar o perfil 
do migrante ao longo das décadas de 1990 e 2000. A 
metodologia se baseia na análise das informações 
obtidas através de duas fontes de dados. Por um lado, 
os Censos Demográficos do IBGE. Por outro lado, nos 
resultados da pesquisa em execução no Núcleo de 
Estudos de População (Nepo/Unicamp) denominada 
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“Urbanização, Processo de Ocupação Espacial e 
Sustentabilidade no Cerrado”. Até início da década de 
2000 a atividade econômica de Lucas do Rio Verde 
estava centrada principalmente na produção de soja, 
que demandava pouca mão-de-obra. Essa situação 
muda com os incentivos fornecidos para 
implementação de plantas agroindustriais, que são 
altamente demandantes de mão-de-obra. A hipótese 
principal é de que com a implementação de atividades 
agroindustriais no município está ocorrendo uma 
mudança importante em termos demográficos, com a 
chegada de fluxos mais intensos de população, com 
implicações importantes em termos sociais e 
ambientais. 
Migração - Agroindústria - Centro-Oeste 
 
 
H0955 
RELAÇÕES ENTRE ÉTICA E ESTÉTICA EM IL 
LIBRO DEL CORTEGIANO 
Mateus Masiero (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Roberto Romano da Silva (Orientador), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
A presente pesquisa buscou empreender uma análise 
de alguns dos aspectos notadamente estéticos da obra 
Il Libro del Cortegiano (1528) de Baldassare 
Castiglione, e como eles se relacionam diretamente 
com aspectos da vida prática nas sociedades de corte 
renascentistas. Através da leitura da bibliografia 
secundária, pudemos observar a preocupação 
denotada por Castiglione às aparências e ao código 
civil instituído; é imprescindível ao cortesão seguir as 
normas do meio em que vive, procurando sempre 
corrigir e dissimular as imperfeições de sua 
individualidade. Nesse sentido, o perfeito cortesão deve 
primar sempre pelo coletivo, em detrimento da 
particularidade, o que leva a uma espécie de razão 
social, que sobrepõe a razão individual. Tal 
hierarquização se sustenta, em grande medida, na 
eleição dos que são aceitos ou não no grupo social, ou 
seja, dos que estão de acordo ou não com o mesmo. 
Dessa forma, as atividades artísticas passam a ser 
preponderantes para o processo de filtração dos 
elementos inconvenientes àquele determinado grupo (o 
que lhes confere um caráter acentuadamente 
excludente), uma vez que exteriorizam as virtudes 
internas do sujeito e garantem a boa convivência de 
todos. 
Ética - Estética - Renascimento 
 
 
H0956 
PEÇA E PAGUE: NEGOCIANDO EM/COM 
APARECIDA 
Adriano Santos Godoy (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Ronaldo Romulo Machado de Almeida (Orientador), 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, 
UNICAMP 
 
A minha pesquisa anterior revelou que, muito além de 
uma mera representação, a imagem de argila de Nossa 
Senhora traz, em si, uma grande potencialidade de 
agência, não só para a experiência religiosa de seus 
devotos, mas também como papel central de 
aglutinação social e simbólica, dentro do cenário 
religioso brasileiro. Tais considerações foram 
resignificadas na presente pesquisa, com a intenção de 
esboçar uma compreensão contemporânea da 
dinâmica do Santuário de Aparecida/SP. Para a 
presente análise, dadas empiricamente as evidências 
de que as intenções de viagem variam tanto quanto a 
quantidade de visitantes, foi feita uma abordagem 
através de duas vertentes: a devocional e a comercial, 
as considerando parte constitutiva deste fenômeno 
religioso. Dessa forma, se por um lado se buscou uma 
exploração da relação estabelecida entre o devoto e a 
santa, sobretudo através dos rituais de pagamento de 
promessas, por outro foi a apropriação de objetos 
existentes naquele meio, através das suas diversas 
formas de consumo. A proposta foi de uma abordagem 
que tivesse como referências equânimes ambas 
vertentes, isto é, que não hierarquizasse as práticas e 
as motivações da viagem, para que, assim, houvesse 
uma compreensão mais abrangente deste fenômeno 
religioso. 
Religião - Romarias - Turismo 
 
 
H0957 
UMA ANÁLISE SOBRE O DISCURSO DO DESIGN 
INTELIGENTE NO CONTEXTO BRASILEIRO 
Lucas Braga (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Ronaldo 
Romulo Machado de Almeida (Orientador), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Descrição: Esta pesquisa analisa o discurso dos 
defensores e dos detratores da teoria do design 
inteligente. Isto com a finalidade de perceber como se 
dá o movimento para que esta ganhe legitimidade como 
uma teoria cientifica e perca a imagem de uma teoria 
fundamentada na religião. Objetivo e metodologia: As 
metodologias utilizadas serão; Pesquisa em sites, 
blogs, fóruns de discussão, artigos e livros que tratem a 
questão do design inteligente, defendendo-o ou 
criticando-o; entrevistas com defensores desta teoria; 
leitura de bibliografia na área da antropologia e 
sociologia da ciência e religião. O objetivo desse projeto 
é analisar o discurso utilizado pelo Design Inteligente 
para institucionalizar-se enquanto uma teoria científica 
legitima. Resultados: A pesquisa ainda esta sendo 
realizada. Como resultados já foram realizadas as 
leituras dos livros referentes à bibliografia e referentes à 
pesquisa em relação ao conteúdo que pude encontrar 
na internet sobre o assunto, conforme descrito na 
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metodologia. Conclusões: O relatório final do projeto 
ainda esta sendo elaborado. Até o momento reuni 
informações e observações empíricas. O design 
inteligente colocasse numa disputa nesse campo, 
tentando demonstrar, por meio dos parâmetros e 
mecanismos de legitimidade dele,ser cientifico. 
Design inteligente - Ciência - Religião 
 
 
H0958 
UM ESTUDO ANTROPOLÓGICO DA PRODUÇÃO DE 
ESTATÍSTICAS MÉDICAS SOBRE O USO DE 
DROGAS ENTRE ESCOLARES 
Ronaldo Bispo dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Ronaldo Romulo Machado de Almeida 
(Orientador), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
- IFCH, UNICAMP 
 
Este projeto teve como proposta investigar e debater as 
produções científicas relacionadas à prevenção ao uso 
de drogas nas escolas secundárias a partir de uma 
compreensão antropológica, ou seja, da perspectiva da 
produção dos significados sociais e simbólicos da 
ciência. Propomos uma análise dos aspectos sociais 
que se desenvolvem em relação aos estudos 
estatísticos médicos sobre o uso de drogas. No 
decorrer da pesquisa percebemos a necessidade 
recortar um debate específico dentro deste campo 
epistemológico. O mesmo recorte nos levou a perceber 
os desdobramentos historicamente recentes de 
conceitos específicos dentro da epidemiologia. 
Capturado, então, os conceitos de risco e 
vulnerabilidade, vimos o debate entre diferentes 
respostas e resultados para os mesmos objetos de 
estudos (uso de drogas) na mesma área de 
conhecimento. Também foi possível perceber a 
maneira pela qual essas diferentes abordagens de 
objetos também atribuíam diferentes significados aos 
sujeitos. 
Estatística - Drogas - Escola 
 
 
H0959 
DA CHINA PARA CAMPINAS: REDES E 
TRAJETÓRIAS DOS IMIGRANTES CHINESES QUE 
SE INSTALAM NO CENTRO DA CIDADE 
Fernanda Akemi Pereira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Rosana Aparecida Baeninger (Orientadora), 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, 
UNICAMP 
 
Este projeto de pesquisa procura entender a imigração 
chinesa para a cidade de Campinas sob a perspectiva 
das redes sociais. Mais especificamente, se interessa 
pelos imigrantes que se instalam no centro da cidade e 
estão inseridos no setor do comércio. O projeto tem por 
objetivos compreender as relações de trabalho 
vivenciadas por estes imigrantes, a maneira como eles 

ocupam o espaço da cidade e como se dá a inserção 
destes imigrantes na mesma. Além disso, também é um 
objetivo do projeto fazer um resgate do processo 
histórico da imigração chinesa para o Brasil. Para 
cumprir os objetivos estabelecidos realizamos 
entrevistas qualitativas e uma revisão bibliográfica 
acerca da imigração chinesa para o país. Durante o 
período de vigência da bolsa, de agosto de 2011 a 
janeiro de 2012 - quando do cancelamento da mesma -, 
o foco foi a revisão bibliográfica acerca história da 
imigração chinesa para o Brasil e a história da China, 
sempre tendo em vista os fluxos migratórios entre os 
dois países. 
Imigrantes - Chineses - Campinas 
 
 
H0960 
IMIGRAÇÃO PERUANA EM SÃO PAULO: 
CARACTERÍSTICAS E TENDÊNCIAS-FASE 2 
Flávia Eugênia Gimenez de Fávari (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Rosana Aparecida 
Baeninger (Orientadora), Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Esse projeto dá continuidade ao estudo comparativo 
sobre a migração de bolivianos e peruanos para a 
cidade de São Paulo - “Imigração Peruana em São 
Paulo: elementos comparativos com a imigração 
boliviana”, financiado pelo CNPQ, orientado pela Profa 
Dra Rosana Baeninger, quota 08/2010-07/2011 - e 
pretende aprofundar o entendimento das recentes 
migrações peruanas para o Estado de São Paulo, 
identificando as principais características desse fluxo 
internacional. Munidos das informações acumuladas na 
pesquisa anterior, nos focamos em um aspecto que 
parece ser fundamental para o entendimento do fluxo 
migratório de peruanos para São Paulo: as redes 
sociais - espaços de vida (Courgeau, 1994) que se 
conformam entre o lugar de origem e de destino, em 
um crescente ir-e-vir migratório. Os migrantes peruanos 
contam principalmente com parentes para vir e se 
estabelecer na cidade e essas redes são acionadas por 
diferentes perfis de emigrantes, como demonstram 
entrevistas realizadas no centro de São Paulo em 2010 
e a entrevista realizada recentemente na cidade de 
Campinas, com um estudante de Pós-Graduação da 
Universidade Estadual de Campinas. 
Imigração peruana - Redes sociais - São Paulo 
 
 
H0961 
O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E A DINÂMICA 
MIGRATÓRIA: UM ESTUDO SOBRE A TERRA DA 
SAUDADE 
Giovana Gonçalves Pereira (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP) e Profa. Dra. Rosana Aparecida Baeninger 
(Orientadora), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
- IFCH, UNICAMP 



XX Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP – 24 a 26 de outubro de 2012 

 329

 
Nosso estudo objetiva elucidar acerca das modificações 
urbanas ocorridas na cidade de Matão/SP em 
decorrência da dinâmica estabelecida entre o segmento 
agroindustrial e trabalhadores do nordeste brasileiro 
com seus “projetos migratórios” individuais ou 
familiares. Através do acesso ao CadÚnico – Programa 
Bolsa Família –  da Secretaria de Assistência e Bem-
Estar Social e do apoio da Pastoral do Migrante do 
município paulista tornaram-se possíveis: a criação de 
um Banco de Dados próprio; idas à campo, estudos 
preliminares sobre as habitações dessa população, 
bem como, de suas estruturas familiares, trajetórias 
migratórias e potenciais identidades multifacetadas. 
Seguindo indicações institucionais foram escolhidas 
três cidades nordestinas como parâmetros de origem: 
Jaicós/PI; Picos/PI e Igaci/AL, destas derivaram-se 
mais de trinta municípios, contabilizando nove estados. 
Deste modo, a pesquisa centraliza-se no debate sobre 
a relação entre as redes sociais existentes – ilustradas 
pela presença de sobrenomes comuns, coabitação de 
casas, entre outros – e o acesso aos programas 
sociais, às moradias e ao trabalho. Simultaneamente, 
abrem-se perspectivas para pesquisas futuras pautadas 
nas divergentes formas de empoderamento dessa 
população no panorama dos espaços da migração 
(local de origem versus local de destino). 
Migração - Bolsa família - Matão 
 
 
H0962 
MOVIMENTOS PENDULARES NAS REGIÕES DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
Jackeline de Pádua Pereira da Silva (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Rosana Aparecida 
Baeninger (Orientadora), Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Esta pesquisa faz parte do Projeto Temático 
“Observatório das Migrações em São Paulo: Fases e 
Faces do Fenômeno Migratório no Estado de São 
Paulo”, coordenado pela Profa. Rosana Baeninger, 
financiado pela FAPESP, em andamento no Núcleo de 
Estudos de População. Atualmente o tema 
“movimentos pendulares” faz parte do cotidiano dos 
aglomerados urbanos em várias regiões no país. A 
população muitas vezes pode viver em uma localidade 
e manter algum tipo de vínculo com outro município 
realizando assim deslocamentos diários de “vai e volta” 
articulando e revelando processos intra-regionais. 
Diante deste tema amplo e complexo, durante a 
pesquisa, houve a oportunidade de se questionar sobre 
um tema anterior a este, mas que é base para todo este 
processo: a formação de novas redes urbanas. 
Entender esta formação está totalmente relacionado 
com o objetivo principal desta pesquisa que consistia 
em apreender os espaços e a dinâmica desses 
deslocamentos, os quais se tornaram elemento 

articulador e revelador de processos intra-regionais. A 
pesquisa teve como base uma metodologia de análise 
quantitativa, através da coleta das informações do 
Censo de 2000 e do estudo da bibliografia sobre o tema 
que deu suporte para a pesquisa atual no mestrado.  
Movimentos pendulares - Estado de São Paulo - Mobilidade espacial 
 
 
H0963 
BARROCO MINEIRO: ENTRE DISCURSOS E 
REPRESENTAÇÕES 
Ana Laura Evangelista (Bolsista PIBIC/CNPq - AF) e 
Profa. Dra. Silvana Barbosa Rubino (Orientadora), 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, 
UNICAMP 
 
Ao longo da pesquisa, buscou-se compreender o 
processo de construção do conceito de barroco mineiro, 
seus usos, apropriações e transformações dentro de 
debates entre artistas e intelectuais brasileiros, ao 
longo do século XX, encontrados nos periódicos 
Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, Revista do Brasil e revista Barroco. A 
tentativa de estudar esse conceito – nascido a partir 
das discussões sobre Aleijadinho e a originalidade da 
arte colonial mineira – é importante para a 
compreensão de questões relativas ao estudo da 
história e historiografia da arte brasileira, assim como 
para a compreensão das disputas entre elites 
intelectuais e artísticas pelo processo de construção da 
nação, que culminaram no desenvolvimento, na década 
de 1930, da noção de patrimônio adotada pelo Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e na 
criação de políticas públicas de preservação desse 
Patrimônio Nacional pelo Estado Novo. 
Barroco mineiro - Arte colonial - SPHAN 
 
 
H0964 
DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA DE PALMARES 
Bárbara Souza Costa (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Silvia Hunold Lara (Orientadora), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Este projeto de pesquisa em nível de Iniciação 
Científica está diretamente relacionado a outro, bem 
mais amplo, coordenado por Sílvia Hunold Lara, 
intitulado “Liberdades concedidas e conquistadas: 
quilombolas, escravos e libertos em Portugal e no Brasil 
(séculos XVII e XVIII)”, que faz parte do Projeto 
Temático “Trabalhadores no Brasil: Identidades, direitos 
e política (séculos XVII a XX)”, financiado pela 
FAPESP. Seu principal objetivo é elaborar uma Base 
de Dados destinada a agregar e referenciar toda a 
documentação manuscrita e impressa sobre a História 
de Palmares. As atividades realizadas envolveram a 
leitura e análise de documentos do século XVII 
publicados nos Documentos Históricos e nos Anais da 
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Biblioteca Nacional para preenchimento dos diversos 
campos das fichas para a recuperação das informações 
e a inserção dessas informações na Base de Dados. 
Palmares - Mocambos - Escravidão 
 
 
H0965 
CONTRATOS DE VASSALAGEM ENTRE EUROPEUS 
E AFRICANOS NOS SÉCULOS XVI E XVII 
Bruno Pastre Maximo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Silvia Hunold Lara (Orientadora), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
A pesquisa teve como finalidade a busca de uma maior 
compreensão das relações mantidas entre africanos e 
portugueses na África Central durante os séculos XVI e 
XVII. Com o avanço na leitura da documentação de 
época, decidi alterar o foco inicial dos contratos de 
vassalagem para questões envolvendo assuntos 
jurídicos no Reino do Kongo. Deste modo procurei 
analisar como era o funcionamento do sistema 
judiciário kongolês e qual era a influência portuguesa 
nele. Para comprovar a existência de um sistema 
similar ao português procurei nas entre linhas 
documentos que indiretamente nos comprovam um 
corpo de leis e funcionários que aplicam estas leis, 
havendo um processo de elaboração, fiscalização e 
aplicação da legislação. Em paralelo busquei elucidar a 
influência das Ordenações portuguesas no Kongo. 
Percebi então que a utilização delas dependia de uma 
vontade pessoal do monarca africano, mais que um 
padrão geral. Para o primeiro monarca analisado – D. 
Afonso, as leis portuguesas se restringiam a 
comunidade lusitana, só havendo interferência do rei 
quando o resultado das regras portuguesas ia contra 
sua vontade. O segundo monarca – D. Diogo, já faz um 
uso mais amplo dos códigos portugueses, aplicando 
tanto para os europeus quanto para os nativos do seu 
reino. D. Álvaro I retoma o aspecto do primeiro, e 
também deixa claro duas esferas de atuação jurídica, 
uma para os portugueses e a outra para os africanos.  
África - Reino Kongo - Angola 
 
 
H0966 
A LEGISLAÇÃO SOBRE ESCRAVOS AFRICANOS 
NA AMÉRICA PORTUGUESA 
Higor Codarin Nascimento (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Silvia Hunold Lara (Orientadora), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Este projeto possibilitou a primeira experiência de 
pesquisa acadêmica através do contato com a 
legislação portuguesa referente a escravos africanos no 
período colonial brasileiro. Toda a pesquisa teve como 
foco a leitura e a sistematização da documentação 
referenciada no Inventário "Legislação sobre Escravos 
Africanos na América Portuguesa", publicado por Silvia 

Hunold Lara em 2000. Foram lidas e fichadas 126 leis, 
inseridas na Base de Dados intitulada “Legislação: 
Trabalhadores e Trabalho no Brasil e em Portugal”, 
desenvolvida por um projeto temático financiando pela 
FAPESP, no Centro de Pesquisa em História Social da 
Cultura. Do ponto de vista individual, o contato com a 
documentação despertou um grande interesse sobre os 
ciganos no período colonial brasileiro, especificamente 
em relação à segunda metade do século XVIII. 
Iniciamos por isso um amplo levantamento do debate 
historiográfico sobre o tema e constatamos que ele 
ainda é pouco explorado, necessitando de mais 
pesquisa. Neste momento, está sendo feito o 
levantamento de uma documentação referente ao tema 
que possibilite formar um corpus documental 
significativo para dar início a uma pesquisa futura. 
Escravidão - Legislação - Brasil colonial 
 
 
H0967 
A LEGISLAÇÃO INDIGENISTA NA AMÉRICA 
PORTUGUESA 
Leonardo Faggion Novo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Silvia Hunold Lara (Orientadora), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Esse projeto tem o objetivo de agrupar os documentos 
legais referentes aos índios no Brasil colonial tendo 
como base o inventário elaborado por Beatriz Perrone 
Moisés, que abrange a Legislação Indigenista de 1500 
a 1800. Além do trabalho de elencar, localizar, ler e 
interpretar as normas legais foi feito também o esforço 
complementar de leituras direcionadas sobre o tema da 
legislação e do direito, desde matrizes teóricas até 
análises de casos mais específicos, permitindo um 
olhar mais crítico sobre os documentos em questão. O 
projeto, assim como as atividades desenvolvidas 
individualmente, se relaciona e faz parte da construção 
de uma Base de Dados intitulada “Legislação: 
Trabalhadores e Trabalho em Portugal, Brasil e África”, 
vinculada ao projeto temático financiado pela FAPESP 
“Trabalhadores no Brasil: Identidades, direitos e 
política. (séculos XVII a XX)”, desenvolvido no Centro 
de Pesquisa em História Social da Cultura. A Base tem 
por objetivo disponibilizar textos legais referentes aos 
trabalhadores índios, negros, libertos e livres a as 
condições de trabalho no Brasil, desde a colônia até ao 
período contemporâneo. Até o momento foram 
elencadas mil e trezentas normas legais, das quais 
cerca de seiscentas e cinquenta foram adicionadas à 
Base, o que representa um bom índice levando em 
conta as dificuldades de digitalização e localização de 
uma grande maioria das normas legais. 
Legislação - Índios - Brasil colonial 
 
 
H0968 
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NOVAS TECNOLOGIAS E SOCIOLOGIA NO ENSINO 
MÉDIO 
Vinícius Melchior Furtado (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Thomas Patrick Dwyer (Orientador), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Buscamos estudar de uma perspectiva sociológica as 
escolhas de ferramentas de ensino-aprendizagem 
relacionadas às Tecnologias da Informação e 
Comunicação na disciplina de Sociologia no ensino 
médio. Partimos da perspectiva da informatização das 
organizações e de uma posição crítica em relação ao 
otimismo exagerado pelas tecnologias para estudar 
como dentro do quadro formado por infraestrutura e 
currículo geral, professores e alunos tem se apropriado 
dos recursos tecnológicos disponíveis a seu alcance. 
Procuramos relacionar o modo de concepção do 
currículo de Sociologia e projetos pedagógicos com a 
aplicação das tecnologias. Propomos que o modo como 
o professor insere o uso das tecnologias em suas aulas 
ajuda a definir como alunos se valem das tecnologias 
para suas atividades de aprendizado na disciplina fora 
da sala de aula. Aplicamos questionários e mantivemos 
correspondência por e-mail com alunos e professores 
de Sociologia da rede pública e privada de ensino de 
Jundiaí. Os resultados indicam que professores e 
alunos compartilham o entusiasmo pela tecnologia, mas 
suas pretensões são limitadas pela falta de 
infraestrutura, integração com o currículo, fluência, 
desigualdades de perfis e oportunidades de acesso.  
TICs - Sociologia - Ensino médio 
 
 
H0969 
ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE A QUEIMA DE 
CANA-DE-AÇÚCAR E O NÚMERO DE 
INTERNAÇÕES POR PROBLEMAS 
RESPIRATÓRIOS NAS REGIÕES DE PRESIDENTE 
PRUDENTE E RIBEIRÃO PRETO 
Joyce Caroline Alecci Meneghim (Bolsista FAPESP) e 
Profa. Dra. Tirza Aidar (Orientadora), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Em São Paulo, 60% da produção de cana-de-açúcar 
são cortadas manualmente e sofrem queima pré-corte. 
A safra da cana vai de maio a novembro, coincidindo 
com o período de baixas precipitações pluviométricas e 
piores condições de dispersão dos poluentes 
atmosféricos. Com isso, as chances das queimadas 
terem impactos negativos sobre a saúde das pessoas 
que vivem nas regiões canavieiras aumentam. O 
trabalho tem como objetivo estudar possíveis 
associações entre o cultivo da cana e indústria 
sucroalcooleira e a saúde da população residente em 
regiões para as quais o setor é importante elemento da 
dinâmica econômica e de mercado de trabalho. São 
consideradas duas regiões de governo do estado de 
São Paulo: Ribeirão Preto e Presidente Prudente, 

sendo a primeira uma área consolidada de cultivo de 
cana-de-açúcar e a segunda uma área de expansão do 
plantio e da agroindústria ligada ao setor. São 
analisadas séries históricas dos totais e taxas de 
internações, identificadas sazonalidades e tendências 
que são confrontadas com os períodos de safra e 
entressafra. Foi realizado levantamento, sistematização 
e análise da literatura disponível sobre as relações 
entre o plantio da cana de açúcar, indústria 
sucroalcooleira, dinâmica demográfica e condições de 
vida da população paulista. Para a análise dos dados, 
foram utilizadas técnicas de séries temporais. 
Demografia - Morbidade - Indústria sucroalcooleira 
 
 
H0970 
AS RAÍZES DA INTENTONA COMUNISTA: ANÁLISE 
HISTÓRICA DO MOMENTO E DE SUAS TÁTICAS 
Octávio Fonseca Del Passo (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Valeriano Mendes Ferreira Costa (Orientador), 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, 
UNICAMP 
 
O projeto tem o objetivo de compreender o processo do 
Levante Comunista de 1935 com foco na figura de 
Carlos Prestes. Para tanto precisa recorrer e analisar a 
história do Partido Comunista do Brasil nos seus 
primeiros anos e como consequência necessita recorrer 
aos conturbados fatos dos mesmos treze anos da 
história do Brasil (1922-1935). O Levante de 35 será 
em seguida, analisado com a metodologia de Jacques 
Le Goff. Esse fundo teórico permite apontar e analisar 
as táticas ¹ que o Partido, o governo e ANL usaram 
para cooptar as massa, através da figura de Carlos 
Prestes, em favor de suas táticas políticas. 
Intentona comunista - Partido comunista - Carlos Prestes 
 
 
H0971 
REPRESENTAÇÃO E DEMOCRACIA: DISCUTINDO 
A RELAÇÃO ENTRE REPRESENTANTE E 
REPRESENTADO NO PENSAMENTO DE JOHN 
STUART MILL 
Giovanna de Godoi Liguori Imbernon (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Walquiria Gertrudes 
Domingues Leão Rego (Orientadora), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Este projeto tem como objetivo tentar esclarecer e 
melhor compreender parte da teoria de John Stuart Mill, 
exposta em sua obra “O Governo Representativo”, cujo 
propósito é a construção de um modelo de governo 
democrático, baseado na relação entre cidadãos e seu 
próprio governo, isto é, a partir da relação de 
representação política, condutora da interação entre 
representantes e representados. Através da leitura de 
textos e autores contemporâneos cujos trabalhos são, 
de alguma forma, permeados pela teoria milliana, 
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procurou-se analisar conceitos essenciais ao debate 
sobre governo e democracia. Desta forma, o estudo 
proporcionou avaliar de forma mais completa, não só os 
aspectos teóricos do tema, mas também a forma pela 
qual esses elementos teóricos são presentados em 
nossa própria sociedade, fazendo com que observemos 
a importância e atualidade de tal tema das Ciências 
Sociais. 
Representação política - Democracia - John Stuart Mill 
 

Instituto de Geociências 

 
H0972 
SÃO PAULO E A PRODUÇÃO E A DIFUSÃO DE 
INFORMAÇÕES: UM ESTUDO DO GRUPO IBOPE  
Gabriela de Costa Gomes Silva (Bolsista FAPESP) e 
Profa. Dra. Adriana Maria Bernardes da Silva 
(Orientadora), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
A informação, sob todas as suas formas, se constitui na 
variável chave do atual período histórico e, junto ao 
aprimoramento e a uma maior difusão dos fluxos 
informacionais assistimos a expansão das empresas de 
pesquisa de mercado ao redor do mundo. No Brasil o 
Grupo IBOPE assume a dianteira no setor de pesquisa, 
abastecendo o mercado e o Estado com informações 
imprescindíveis sobre os mais variados setores da 
sociedade. Partindo do princípio de que a informação é 
um trunfo de poder, este trabalho se propõe a investigar 
e esclarecer, a partir da variável informação, questões 
pertinentes à parcela de participação do Grupo IBOPE 
no (re)ordenamento do espaço geográfico brasileiro, 
problematizando as relações possíveis entre a 
informação como mercadoria, e a produção estratégica 
e racional do espaço nacional. Até o momento uma 
ampla revisão bibliográfica aliada a dados obtidos da 
empresa têm mostrado a relação e a articulação entre 
os escritórios do Grupo IBOPE e a difusão da 
informação para os pontos estratégicos do território que 
coordenam a construção da racionalidade urbana 
voltada à expansão do capital. 
Produção de informação - Urbanização do território - Ibope 
 
 
H0973 
TERRITÓRIO BRASILEIRO, INFORMAÇÃO E AS 
EMPRESAS GLOBAIS DE CONSULTORIA: A 
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 
Suelí Almeida dos Santos (Bolsista FAPESP) e Profa. 
Dra. Adriana Maria Bernardes da Silva (Orientadora), 
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
As empresas globais de consultoria constituem um 
seleto grupo de empresas que, hoje, têm alcance 
planetário e influência no destino de muitos países, em 
função da importância crescente das informações 

estratégicas na atual racionalidade econômica no 
mundo globalizado. Assim, a pesquisa buscou 
compreender os usos do território brasileiro a partir dos 
anos setenta, quando a informação torna-se variável-
chave. Nesse contexto, as empresas de consultorias 
intensificam a sua ação no território nacional como 
importantes agentes produtores e difusores de 
informações. Portanto, para entender esse novo setor 
de serviços especializados, também denominado de 
informacional ou quaternário, investigamos a tipologia 
das informações produzidas e difundidas pela empresa 
Deloitte Touche Tohmatsu, assim como a conformação 
da sua rede de escritórios no Brasil. Também 
procuramos compreender o papel da metrópole de São 
Paulo no período contemporâneo como centro 
informacional do país e que acolhe o principal escritório 
da firma-membro Deloitte Touche Tohmatsu. A Deloitte 
atua no Brasil como empresa de auditoria desde 1911, 
e atualmente fornece serviços de consultoria, auditoria, 
assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria 
tributária, opera em mais de 150 países, com 170.000 
profissionais. No Brasil, são 4.500 profissionais. 
Grandes empresas de consultoria - Informação - Planejamento 

territorial 
 
 
H0974 
A BLOOMBERG E OS CÍRCULOS DE INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA NO TERRITÓRIO BRASILEIRO 
Wagner Wendt Nabarro (Bolsista FAPESP) e Profa. 
Dra. Adriana Maria Bernardes da Silva (Orientadora), 
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
A informação se impõe como elemento essencial para a 
inserção no mundo globalizado, adquirindo caráter 
estratégico crescente. Especificamente as informações 
financeiras são alvo da ambição de diversos agentes 
econômicos, que buscam otimizar seus investimentos e 
obter mais conhecimento sobre o mercado e sobre o 
território. As agências de informação financeira são, 
dessa forma, fundamentais para a manutenção de uma 
rede que movimenta desde dados até notícias 
econômicas, distribuídos quase instantaneamente pelos 
principais centros financeiros mundiais. A Bloomberg se 
destaca como uma das maiores difusoras desse tipo de 
informação, estando presente em 72 países, e no Brasil 
possui escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo e 
Brasília, centros de gestão do território brasileiro. Traz 
em suas informações uma racionalidade própria do 
mercado financeiro globalizado, influenciando nas 
operações econômicas aqui realizadas. Com uma alta 
carga ideológica relacionada à velocidade e à 
transparência de mercado e dotada de sistemas 
técnicos avançados, a Bloomberg se torna 
essencialmente influente para a realização de muitos 
investimentos feitos no território brasileiro, e se insere 
em um período no qual o jornalismo econômico do país 
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é dominado pelo mercado internacional e pela 
especialização em temas financeiros. 
Informação - Finanças - Território 
 
 
H0975 
RELAÇÕES ENTRE A URBANIZAÇÃO E AS ÁREAS 
VERDES NA PROVÏNCIA DE SANTIAGO, CAPITAL 
ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA DO CHILE, PARA 
O PERÍODO 1990 A 2010 
Maico Diego Machado (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Antonio Carlos Vitte (Orientador), Instituto de 
Geociências - IG, UNICAMP 
 
O estudo da dinâmica de evolução das cidades é um 
desafio para a Geografia. Em Santiago a atual forma de 
ocupação urbana, denominada urbanização dispersa 
(Reis Filho, 1998 e Spósito, 2001), caracteriza uma 
tendência mundial, porém é um fenômeno que ainda 
começa a ser estudado. Para tal pesquisa se faz uso de 
uma metodologia de revisão bibliográfica referente à 
origem destas áreas e do espaço urbano que as 
circundam, identificando espaços de ação do mercado 
imobiliário. Espaços que serão transferidos para uma 
análise mais profunda a partir da produção de mapas 
temáticos, fazendo uso do software ArcGis. Nosso 
objetivo é fazer conhecer como a dinâmica de evolução 
das cidades pode ser também classificada por padrões 
globalizados. Observou-se na área estudada o 
crescente avanço das áreas urbanas em direção à 
periferia da cidade incorporando ao tecido urbano 
novos espaços para a dinâmica imobiliária e nos quais 
estão inseridas as áreas verdes, um grande fator 
incorporador de valor de troca a essas áreas. 
Identificou-se ainda que as ocupações do entorno 
dessas áreas verdes de uso público são em grande 
volume ligadas às classes média e alta, no entanto, seu 
uso é variado. Ainda podemos observar que as antigas 
áreas verdes estão tendo seus entornos modificados e 
a nova lógica de consumo urbano está totalmente 
ligada a presença do verde como símbolo da qualidade 
de vida.  
Chile - Urbanização - Áreas verdes 
 
 
H0976 
RECONSTITUIÇÃO DA COBERTURA VEGETAL 
NATURAL NA QUADRÍCULA DE DESCALVADO/SP 
Diego Luciano do Nascimento (Bolsista FAPESP) e 
Prof. Dr. Archimedes Perez Filho (Orientador), Instituto 
de Geociências - IG, UNICAMP 
 
As novas formas das organizações de paisagens, 
resultantes da interferência do sistema antrópico sobre 
as áreas do cerrado paulista precisam ser 
compreendidas e estudadas a fim de colaborar para 
formulação de políticas públicas de conservação e ou 
preservação dos fragmentos dessa fisionomia vegetal, 

reduzida a apenas 1% de sua área original no Estado 
de São Paulo. No âmbito desta pesquisa a área objeto 
de estudo compreende a quadricula de Descalvado 
localizada no Estado de São Paulo, a partir do estudo 
das toponímias, formas de relevo, solos, relatos de 
viajantes, fotointerpretação e trabalho de campo. O 
objetivo geral desta pesquisa é elaborar um mapa da 
cobertura vegetal primitiva da área buscando entender 
distribuição natural das paisagens, além das novas 
formas e os processos resultantes do uso e ocupação 
das terras. Os resultados obtidos até o presente 
momento permitiram a elaboração de um mapa 
temático que representa a cobertura vegetal natural 
original da área de Descalvado – SP possibilitando o 
entendimento das organizações espaciais pretéritas. A 
partir da abordagem geossistêmica pretende-se 
fornecer subsídios na formulação políticas públicas 
para melhor planejamento ambiental.   
Solo - Cerrado - Organização espacial 
 
 
H0977 
AVANÇOS, LIMITES E PERSPECTIVAS DA AGENDA 
REGIONAL DE SEGURANÇA E DEFESA NA 
AMÉRICA DO SUL E O BRASIL: UM ESTUDO DAS 
QUESTÕES FRONTEIRIÇAS 
Guilherme Felix Motta (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Claudete de Castro Silva Vitte (Orientadora), 
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
O estudo tratou sobre a recente agenda de segurança e 
defesa regional sulamericana. Procurou-se acompanhar 
a posição brasileira no cenário geopolítico da América 
do Sul; refletir sobre o papel do MERCOSUL e a 
efetividade do Conselho de Defesa Sul-Americano 
(CDS) na União de Nações Sul-Americanas (UNASUL). 
No estudo sobre o CDS foi observado a sua missão, 
objetivos, estratégias e resultados desde a sua criação, 
em 2008. A metodologia adotada foi de levantamentos 
em livros, teses, periódicos especializados, imprensa, 
consultas eletrônicas em sites de governos, ONGs e 
agências multilaterais. Como resultados, entendemos 
que a integração política na América do Sul apresentou 
avanços com a criação dessas duas novas 
institucionalidades (CDS e UNASUL). Mas, esse 
Conselho não representa uma ameaça aos grandes 
blocos militares e ainda precisa ser mais bem 
estruturado, para assumir suas missões de interesse 
regional. Embora o Brasil exerça posição de liderança 
geopolítica sobre a América do Sul, ele deveria atuar de 
forma mais efetiva política e economicamente na 
retaguarda da construção de uma consistente agenda 
regional, bem como negociar acordos bilaterais, 
quando, de fato, apenas promove medidas modestas, 
que o deixa muito aquém frente a suas reais 
possibilidades como hegemon regional. 
Segurança&defesa - América do Sul - Fronteiras 
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H0978 
MAPEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DA TERRA 
NA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA 
SANTISTA 
Gustavo Henrique Beraldino Teramatsu (Bolsista 
FAPESP) e Prof. Dr. Lindon Fonseca Matias 
(Orientador), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
O projeto tem como proposta realizar o mapeamento 
das atuais formas de uso e ocupação da terra nos nove 
municípios litorâneos que compõem a Região 
Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), no Estado 
de São Paulo: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, 
Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São 
Vicente, com o uso de geotecnologias. Consideramos 
que os levantamentos de uso e cobertura da terra são 
um importante instrumento para a compreensão da 
evolução da ocupação do espaço geográfico e 
contribuem para a análise das implicações 
socioambientais decorrentes de causas diversas, 
especialmente em uma região metropolitana em 
expansão localizada em zona costeira e com alto grau 
de urbanização e, portanto, servem de subsídio ao 
planejamento e gestão territorial. As etapas da 
pesquisa incluem, além do levantamento bibliográfico e 
de dados socioeconômicos, a interpretação de imagens 
digitais de satélites e fotografias aéreas, a realização de 
trabalhos de campo e a elaboração de mapa temático 
em escala de detalhe acompanhado de relatório com as 
análises qualitativas e quantitativas dos dados 
levantados. Os resultados apontam uma diversidade de 
usos da terra na RMBS com destaque para o processo 
de urbanização decorrente, principalmente, de 
atividades industriais e ligadas ao turismo. 
Mapeamento - Uso da terra - Região metropolitana 
 
 
H0979 
ANÁLISE DA EXTENSÃO DO PERÍMETRO URBANO 
NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS (RMC): SUBSÍDIOS PARA 
COMPREENSÃO DO PROCESSO DE 
URBANIZAÇÃO 
Sophia Damiano Rôvere (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Lindon Fonseca Matias (Orientador), Instituto de 
Geociências - IG, UNICAMP 
 
O projeto realiza um estudo geográfico da extensão 
atual do perímetro urbano dos municípios da Região 
Metropolitana de Campinas (RMC) como forma de 
contribuir para análise do processo de urbanização e 
das consequências desse processo na região, visando 
contribuir para ações de planejamento e gestão urbana. 
A metodologia adotada contempla o levantamento 
bibliográfico, em especial da legislação pertinente de 
cada município, e uso de técnicas de 
geoprocessamento (SIG, Sensoriamento Remoto) para 

realização de mapeamento temático e um diagnóstico 
sobre os perímetros urbanos definidos na legislação e 
as áreas urbanizadas de cada município da RMC, 
tendo em vista a promoção de uma análise comparativa 
entre a conformação legal e a realidade urbana 
observada. A comparação entre as formas de uso e 
ocupação da terra nos municípios da RMC e a 
delimitação oficial das áreas urbanizadas demonstram 
situações diferenciadas, os limites efetivos da 
urbanização não coincidem com as leis estabelecidas, 
o que resulta em problemas para estabelecimento e 
adoção de ações efetivas de planejamento e gestão 
territorial. 
Urbano - Região metropolitana - Municípios 
 
 
H0980 
ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE 
CRESCIMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO LIMPO PAULISTA (SP) 
Valderson Salomão da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Lindon Fonseca Matias (Orientador), Instituto 
de Geociências - IG, UNICAMP 
 
Desde antes de sua emancipação, em 1965, o 
município de Campo Limpo Paulista vem apresentando 
um crescimento urbano bastante ilustrativo do processo 
de urbanização no Brasil, com todas as contradições 
sociais inerentes ao sistema capitalista na qual este 
está inserido. Utilizando-se tecnologias de 
mapeamento, a partir de fotos aéreas e imagens de 
satélite, foi possível dimensionar os sentidos gerais da 
expansão da mancha urbana do município em 
diferentes momentos históricos, bem como identificar 
os aspectos qualitativos da mesma. A partir desse 
procedimento, nota-se um período de ocupação urbana 
absolutamente intensa e fragmentada, marcado pela 
segregação espacial e por uma atuação seletiva do 
poder público. Embora algumas particularidades do 
sítio urbano campolimpense sejam parcialmente 
condicionantes dessa ocupação, observa-se a 
predominância do fator localização na dinâmica de 
crescimento urbano, decorrente da proximidade do 
município com relação a importantes vias de acesso à 
metrópole paulistana. Essa acessibilidade à vida e aos 
benefícios metropolitanos seria, pois, o principal atrativo 
para a migração de pessoas das mais diversas classes 
sociais a Campo Limpo Paulista, bem como para a 
vinda de empresas polarizadoras, destacando-se a 
metalúrgica alemã Thyssenkrupp. 
Geografia - Urbano - Campo Limpo Paulista 
 
 
H0981 
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VARIABIBLIDADE DA PRECIPITAÇÃO PLUVIAL NA 
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO LITORAL 
NORTE 
Fernanda da Silva Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Jonas Teixeira Nery e Profa. Dra. Lucí Hidalgo Nunes 
(Orientadora), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
Eventos catastróficos relacionados diretamente à 
precipitação, como inundações e escorregamentos de 
massa, vêm aumentando nos últimos anos no Litoral 
Norte Paulista, segundo dados da Defesa Civil, 
trazendo inúmeros prejuízos materiais e humanos. 
Tendo em vista esse quadro, o presente estudo visa 
contribuir ao entendimento da questão, de maneira a 
ser um contribuinte às ações que possam minimizar as 
consequências negativas oriundas desses eventos. 
Para isso foi analisada a evolução da precipitação na 
região da UGRH-LN, no estado de São Paulo, 
verificando a variabilidade diária, mensal, sazonal, 
anual e interanual, utilizando a base de dados do DAEE 
e parâmetros estatísticos para espacializar os registros. 
A partir do material produzido foi possível constatar a 
ocorrência de fenômenos extremos e a influência que 
anomalias climáticas causam na região, bem como a 
distribuição geográfica das chuvas, que coincidem em 
muitas áreas com setores de fragilidade, evidenciando 
pontos que precisam de maior atenção para se evitar a 
ocorrência de tais calamidades.  
Precipitação - Variabilidade - Bacia hidrográfica 
 
 
H0982 
O CIRCUITO ESPACIAL PRODUTIVO DAS MALHAS 
DO SUL DE MINAS GERAIS E SEUS NEXOS COM 
OS DOIS CIRCUITOS DA ECONOMIA URBANA EM 
MONTE SIÃO 
André Lopes de Souza (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Marcio Antonio Cataia (Orientador), Instituto 
de Geociências - IG, UNICAMP 
 
A pesquisa objetiva analisar os nexos entre o circuito 
espacial produtivo de malhas pesadas nos municípios 
de Monte Sião e Jacutinga (MG) e os dois circuitos da 
economia urbana nessas cidades. Procuramos 
entender, com base nos conceitos de circuito espacial 
produtivo e dos dois circuitos da economia urbana, a 
produção, distribuição, comércio e consumo dos artigos 
de malhas. Através deste referencial teórico buscamos 
compreender o espaço geográfico como totalidade, 
onde atores hegemônicos e não hegemônicos atuam 
no uso do território, em todas as suas escalas. 
Pudemos observar que, para os municípios analisados, 
o circuito inferior domina a produção, sendo 
subordinado ao superior por meio da subcontratação 
(principalmente em Jacutinga, visto que Monte Sião se 
especializou no turismo de compras). O circuito inferior 
analisado ultrapassa a escala das cidades, distribuindo 

seu produto para diversas áreas do país. Atua tanto no 
atacado quanto no varejo, ocupando toda a área da 
cidade, degradada ou nobre. Verificamos o papel 
relevante da Associação de Produtores, que tem 
influência sobre o poder público local e que contribui 
para a incorporação das variáveis-chave do período da 
globalização por parte dos membros do circuito inferior, 
possivelmente indicando duas lógicas diferenciadas 
internas a esse circuito. 
Circuito espacial produtivo - Circuitos da economia urbana - Espaço 

geográfico 
 
 
H0983 
USO DO TERRITÓRIO NO MUNICÍPIO DE 
CAMPINAS: MAPEAMENTO DO CIRCUITO 
ESPACIAL PRODUTIVO HORTIFRUTIGRANJEIRO 
DA MERENDA ESCOLAR 
Livia Cangiano Antipon (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Marcio Antonio Cataia (Orientador), Instituto 
de Geociências - IG, UNICAMP 
 
Um circuito espacial produtivo se estrutura a partir de 
uma atividade produtiva até o seu consumo final, nos 
servindo como ferramenta de análise para uma série de 
fases correspondentes aos processos de transformação 
que passam esses produtos. O estudo das fases ( 
produção, distribuição, circulação e consumo final), 
comporta-se como um instrumento para compreender a 
divisão espacial do trabalho em múltiplas escalas. O 
exame da distribuição e produção dos 
hortifrutigranjeiros da alimentação escolar no município 
de Campinas proporcionou um conhecimento de um 
dos novos usos do território no município, chamando-
nos atenção para o papel do CEASA na distribuição da 
alimentação escolar, possibilitando-nos o mapeamento 
dessa fase, e a impossibilidade do cumprimento da Lei 
nº 11.947/2009 para a agricultura familiar em grandes 
metrópoles, o que nos levou a uma análise dessa 
problemática na fase da produção. Na fase da 
distribuição, o Ceasa encontra-se em uma posição 
intermediária entre as empresas distribuidoras e as 
escolas, atendendo um papel no circuito, como órgão 
normativo das empresas e fiscalizador nas escolas. 
Divididas por regiões, quatro empresas distribuidoras 
atendem 431 unidades escolares, através de um 
sistema “Just in Time”, que obedece, no circuito 
espacial produtivo dos hortifrutigranjeiros da 
alimentação escolar, às condições técnicas-sociais do 
município estudado. 
Circuito espacial produtivo - Uso do território - Município de Campinas 
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USO DO TERRITÓRIO E POLÍTICAS TERRITORIAIS: 
O CASO DO PROJETO DO TREM DE ALTA 
VELOCIDADE (TAV) CAMPINAS/SÃO PAULO/RIO 
DE JANEIRO 
Luciano Pereira Duarte Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) 
e Prof. Dr. Marcio Antonio Cataia (Orientador), Instituto 
de Geociências - IG, UNICAMP 
 
Objetivamos analisar o processo político de 
implantação do Trem de Alta Velocidade (TAV), que 
ligaria as cidades de Campinas, São Paulo e Rio de 
Janeiro. Para tanto, partimos do pressuposto de que o 
espaço geográfico, sinônimo de território usado, é 
constituído por um conjunto indissociável de sistemas 
de objetos (trem de alta velocidade, estações e o meio 
ambiente construído) e de sistemas de ações (Estado, 
ANTT, a consultoria Halcrow-Sinergia e empresas 
como Alstom, Bombardier e Siemens). A instalação de 
uma obra de engenharia no território, desde sua 
concepção e projeto, até seu funcionamento final, é 
guiada por um conjunto de escolhas com 
comprometimento futuro, ou seja, por uma política. A 
concepção do Projeto TAV é realizada prioritariamente 
num circuito político no qual os agentes são 
hegemônicos e objetivam apropriar-se do território para 
usá-lo como um recurso privado. Além da miríade de 
agentes que se voltam sobre o projeto em questão, 
outros elementos como volume de capital investido, 
competitividade com os outros modais de transportes 
existentes e a densidade técnico-científica desse 
objeto, relevam o grau de grandeza que teria tal prótese 
territorial. Por outro lado, o preço das passagens e a 
localização das estações revelam sua pequenez, no 
que tange a abrangência da população que poderia 
utilizá-lo. Tal paradoxo revela a perpetuidade da 
desigualdade sócio-espacial que vigora no território 
brasileiro. 
Uso do território - Políticas territoriais - Modais de transporte 
 
 
H0985 
INDICADORES PARA O ACOMPANHAMENTO DAS 
ATIVIDADES VOLTADAS A NOVAS FONTES DE 
ENERGIA – OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARA A 
BIOENERGIA 
Ewerton da Silva Guimarães (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Maria Beatriz Machado Bonacelli 
(Orientadora), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
O estudo analisa diversas fontes de energia 
alternativas, especialmente a de biomassa da cana-de-
açúcar, no qual o Brasil se destaca pela alta 
capacidade e tecnologia envolvida no processo de 
transformação de energia derivada de tal fonte. Busca 
auxiliar no desenvolvimento e na reflexão de 
indicadores voltados ao setor da bioenergia do Brasil e, 
principalmente, do estado de São Paulo, servindo de 
apoio às iniciativas públicas e privadas. A metodologia 

utilizada nesse estudo foi a metodologia ESAC 
(Geopi/DPCT/Unicamp, 2002), que é utilizada para 
avaliar programas de C&T em dimensões econômicas, 
sociais, ambientais e de capacidade técnico-científica e 
de inovação. Por meio de mais de um século de 
pesquisa, desenvolvimento, investimentos e inovação, 
o Brasil assume, atualmente, a frente do setor de 
bioenergia derivada da cana-de-açúcar. Dados do BEN 
(2011) mostram que 17,8% da matriz energética do 
país derivam da cana-de-açúcar. Em aproximadamente 
20 anos o Brasil possuirá capacidade para atender de 5 
a 10% da demanda mundial por etanol (Leite et al., 
2009 apud Furtado et al., 2010, p. 163). Contudo, o 
Brasil deve se atentar para os diversos problemas 
encontrados quanto ao gerenciamento e organização 
do setor, para que não se perca essa grande 
oportunidade que surge ao país. 
Cana-de-açúcar - Bioetanol - Energia renovável 
 
 
H0986 
VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA E PRODUÇÃO DO 
ESPAÇO URBANO: A REFUNCIONALIZAÇÃO DO 
TERRITÓRIO DA DIVISA INTERMUNICIPAL 
CAMPINAS-VALINHOS, SP (ANEL VIÁRIO 
MAGALHÃES TEIXEIRA - SP083) 
Claudiane Gonçalves Tonetti (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP) e Profa. Dra. Maria Tereza Duarte Paes 
(Orientadora), Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
A divisa intermunicipal Campinas-Valinhos, SP, 
expressa as contradições desencadeadas com a 
construção do Anel Viário Magalhães Teixeira (SP-
083). Sua dinâmica atual é marcada pela atuação de 
diversos atores, cujos interesses conflitam, sobretudo, 
em torno da Fazenda Remonta. Dada a convergência 
do paradigma ambientalista com a valorização de 
remanescentes florestais na implantação de 
condomínios e loteamentos fechados, a fazenda foi 
inserida na especulação imobiliária da região após ser 
dividida pela rodovia, tornando-se objeto de propostas 
questionando seu uso a partir do momento em que teve 
a sua localização redefinida. Partindo desse contexto, a 
pesquisa buscou analisar o processo de 
refuncionalização do território da divisa Campinas-
Valinhos como resultado da construção do Anel Viário, 
integrando-o à expansão da urbanização de ambos os 
municípios e discutindo a atuação dos diferentes 
agentes envolvidos. Como resultado, observou-se a 
ação impulsionadora dessa dinâmica exercida pelo 
Estado em sua multiplicidade de papéis e escalas, 
estimulando a reprodução e reafirmação das 
contradições da produção capitalista do espaço urbano. 
Espaço urbano - Especulação imobiliária - Preservação ambiental 
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ANÁLISE DE IMPLICAÇÕES DA EXPANSÃO DO 
SETOR SUCROALCOOLEIRO NA DINÂMICA 
ECONÔMICA E SOCIOESPACIAL DA 
MICRORREGIÃO DE LIMEIRA/SP 
Guilherme Rodrigues Ramos (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Ricardo Abid Castillo (Orientador), Instituto de 
Geociências - IG, UNICAMP 
 
A cana-de-açúcar pode ser compreendida como uma 
atividade de fortes implicações para a formação sócio-
espacial brasileira ao longo de toda a sua história. No 
presente, sua importância se faz sentir nos programas 
de incentivo aos biocombustíveis. Diante disso, nosso 
objetivo é entender as dinâmicas desencadeadas pelo 
setor sucroenergético na microrregião de Limeira, a 
partir do circuito espacial produtivo da cana-de-açúcar, 
ou seja, através da análise de todas as etapas do setor. 
A partir dos trabalhos de campo realizados, foi 
constatado que a cana-de-açúcar é a principal cultura 
da microrregião e as indústrias do setor 
sucroenergético ali presentes apresentam altos índices 
de produção e são ou fazem parte de grandes grupos 
do setor. Porém, a importância do setor 
sucroenergético para a microrregião estudada é menor 
do que na média dos principais municípios do Cerrado, 
onde o setor se instalou mais recentemente. Há 
diferenças acentuadas entre a dinâmica do setor na 
microrregião de Limeira e nos referidos municípios da 
região Centro-Oeste, tais como nos processos de 
arrendamento e nas formas de arregimentação da força 
de trabalho. Concluímos que os municípios da 
microrregião de Limeira não menos vulneráveis às 
oscilações do setor e têm maiores condições de 
promover uma reestruturação produtiva. 
Região competitiva - Agricultura - Logística 
 
 
H0988 
UNIVERSALIZAÇÃO DA INTERNET DE BANDA 
LARGA NO BRASIL: ANÁLISE DA SITUAÇÃO 
ATUAL E O PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA 
DO GOVERNO FEDERAL 
Melissa Maria Veloso Steda (Bolsista FAPESP) e Prof. 
Dr. Ricardo Abid Castillo (Orientador), Instituto de 
Geociências - IG, UNICAMP 
 
Esta pesquisa tem por objetivo estudar a topologia das 
infraestruturas e serviços de internet de banda larga no 
Brasil, em virtude, sobretudo, da proposição do Plano 
Nacional de Banda Larga (PNBL) pelo Governo 
Federal, a partir de 2009. Pretende-se avaliar os 
objetivos do PNBL e as circunstâncias nas quais ele 
vem sendo implementado. Tomando o acesso à 
internet como condição de cidadania no período atual, é 
possível interpretá-lo a partir dos pares conceituais 
mobilidade espacial e acessibilidade; conectividade e 
virtualidade, a fim de analisar a abrangência territorial e 
o alcance social da rede de internet de banda larga no 

Brasil, bem como os principais agentes responsáveis 
pela difusão do serviço no país — notadamente, o 
Governo Federal e empresas privadas do setor de 
telecomunicações. Considera-se que a ampliação do 
acesso à informação, por meio das redes telemáticas, é 
relevante elemento de inclusão social no Brasil, na 
medida em que a difusão espacial da conectividade 
pode ser um elemento de redução das desigualdades 
sociais, econômicas e geográficas. Tendo em vista que, 
no período atual, as redes de comunicação e circulação 
asseguram a mobilidade e a fluidez do capital e do 
trabalho, o estudo das redes telemáticas é caminho 
para entender as relações políticas, sociais e 
econômicas que compõem as dinâmicas do espaço 
geográfico. 
Internet - Redes telemáticas - Território brasileiro 
 
 
H0989 
A MUDANÇA DE CENTRALIDADE URBANA NO 
OESTE DA BAHIA: O CASO DE LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES E BARREIRAS (BA) 
Bianca Gomes de Queiroz (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Vicente Eudes Lemos Alves (Orientador), 
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
Partindo de uma abordagem da geografia econômica e 
regional, o estudo realizado pretendeu analisar a 
mudança em relação à centralidade urbana exercida na 
escala regional da rede urbana do oeste baiano, que 
compõe a região do BAMAPITO. Assim, a pesquisa 
teve início com o estudo das relações estabelecidas 
entre a expansão da agricultura moderna no cerrado da 
Bahia, a instalação de infra-estruturas da agroindústria, 
a reestruturação urbana na região e a alteração do 
poder de influência política, econômica e de oferta de 
serviços entre os municípios de Barreiras e Luís 
Eduardo Magalhães no âmbito regional. A análise 
dessas relações anteriormente citadas é embasada em 
conceitos como o de região, o qual Bernardes (2009) 
utiliza para explicar a relação existente entre os 
municípios que compõe a região do BAMAPITO; meio 
técnico-científico-informacional e cidades do campo 
(Santos, 2009), que abrangem o processo de 
modificação da estrutura urbana e da construção do 
território nacional com o avanço da agricultura 
moderna; e a teorização de Roberto Lobato Corrêa 
(2011) sobre a construção da rede urbana nacional e 
sua configuração como meio de realização do capital.  
Centralidade urbana - Expansão da fronteira agrícola - Modernização 

da agropecuária 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS LIBERTÁRIAS EM 
GEOGRAFIA: EXPERIÊNCIAS E NOVAS 
PROPOSIÇÕES DIDÁTICAS PARA O ENSINO 
AUTÔNOMO 
Fernando Zanardo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Vicente Eudes Lemos Alves (Orientador), Instituto de 
Geociências - IG, UNICAMP 
 
A educação brasileira, apesar de definir-se “universal” 
pela legislação vigente, nunca deixou de ser 
excludente, principalmente devido ao fato de reproduzir 
os valores presentes em nossa sociedade capitalista, 
impondo um tipo de ensino elitista, padronizado e 
dogmático. Ao mesmo tempo em que valorizamos o 
ensino e aprendizagem de uma Geografia social, crítica 
ao status quo, propomos um resgate histórico de 
práticas pedagógicas anarquistas do início do século 
XX, com destaque para a experiência brasileira da 
Escola Moderna nº 1. Além de seu método, distinto do 
que era reproduzido na época – valorização da 
autonomia dos estudantes por meio de um ensino 
racionalista, em detrimento do ensino religioso –, os 
objetivos almejados ainda hoje permanecem distantes 
devido ao seu caráter eminentemente revolucionário. 
Através da análise de boletins e jornais produzidos pela 
escola, pudemos constatar que o Estudo do Meio foi 
uma importante ferramenta pedagógica – e defendida, 
inclusive, por influentes cientistas, como é o caso de 
Élisée Reclus – havendo registro dos alunos sobre as 
percepções que tinham acerca do mundo que os 
rodeavam. A partir do material coletado, tentamos 
sintetizar essas experiências, atualizá-las e, sobretudo, 
problematizá-las. 
Geografia - Anarquismo - Educação 
 

Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais 

 
H0991 
PERIGO AMARELO, PERIGO BIOPOLÍTICO: 
IMIGRANTES JAPONESES E REPRESSÃO NO 
ESTADO NOVO 
Samuel Ribeiro dos Santos Neto (Bolsista 
PIBIC/CNPq), Susel Oliveira da Rosa (Co-orientadora) 
e Profa. Dra. Aline Vieira de Carvalho (Orientadora), 
Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais - NEPAM, 
UNICAMP 
 
O presente trabalho buscou fazer uma leitura 
diferenciada dos discursos e das políticas públicas do 
Estado Novo que, pautadas na repressão e no 
antiniponismo, atingiram diretamente a comunidade de 
imigrantes japoneses vivente no Brasil. A lente teórica 
utilizada na compreensão da questão foi composta, 
primordialmente, pelos textos de Michel Foucault e de 
Giorgio Agamben, tendo como conceitos-chave a 
biopolítica, o estado de exceção e o homo sacer. O 

principal objeto de pesquisa estudado foi o livro 
antinipônico intitulado O Perigo Japonês, obra de 
Vivaldo Coaracy publicada em 1942. Através da leitura 
crítica de seus capítulos, pôde-se identificar uma 
interface política e discursiva na qual o japonês era 
construído como indesejável, racialmente inferior, 
traiçoeiro, militarmente perigoso, nocivo e prejudicial ao 
que, simultaneamente, era definido como um projeto 
ideal e homogêneo de nação brasileira. Deste modo, 
tendo como justificativa a defesa da “vida” desse 
projeto, o Estado Novo e os entusiastas do 
antiniponismo construíram juntos, sob as bases de um 
estado de exceção, a necessidade da “morte”, e mais 
ainda, de um “deixar morrer” a comunidade nipônica no 
Brasil, fosse esta uma morte política, cultural, social ou 
psicológica. 
Imigração japonesa - Estado Novo - Biopolítica 
 
 
H0992 
A INFLUÊNCIA DAS DINÂMICAS SOCIOCULTURAIS 
NO PROCESSO DE PERCEPÇÃO DE RISCO DOS 
MORADORES DO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO 
Flavia Ginzel (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. 
Gabriela Marques Di Giulio (Orientadora), Núcleo de 
Estudos e Pesquisas Ambientais - NEPAM, UNICAMP 
 
Este estudo, estruturado a partir do debate teórico 
sobre risco, percepção e comunicação, busca 
identificar/analisar as percepções dos moradores do 
Litoral Norte de São Paulo sobre os riscos relacionados 
às mudanças climáticas e ambientais e aos possíveis 
conflitos gerados com os novos empreendimentos na 
região. O estudo envolve revisão bibliográfica, 
entrevistas semiestruturadas e acompanhamento de 
grupos focais (realizados, até o momento, com jovens 
entre 11 e 16 anos de idade e com lideranças de 
bairros considerados em situação de risco, com idades 
acima de 35 anos – ambos em Caraguatatuba). Os 
resultados preliminares permitem alguns apontamentos 
sobre como esses indivíduos percebem os riscos e 
como estes interferem em suas práticas sociais. 
Mudanças ambientais, como alteração no regime das 
chuvas, por exemplo, são associadas ao 
desmatamento, poluição e crescimento desordenado da 
região. Nota-se ainda preocupação com os riscos 
tecnológicos associados às atividades de exploração de 
gás e petróleo. Os resultados sugerem uma diferença 
de percepção dos riscos entre as diferentes gerações., 
Na fase posterior da pesquisa, serão coletados e 
analisados os depoimentos obtidos em outros grupos 
focais e entrevistas, com o objetivo de compreender a 
influência das dinâmicas socioculturais na percepção 
de risco dos moradores da região. 
Sociologia ambiental - Risco - Percepção de risco 
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Núcleo de Estudos da População 

 
H0993 
MIGRAÇÃO INTERNACIONAL E SEGREGAÇÃO 
SÓCIO-ESPACIAL NO NORTE DO BRASIL 
Lucas de Moraes Guide (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Alberto Augusto Eichman Jakob (Orientador), 
Núcleo de Estudos da População - NEPO, UNICAMP 
 
O aumento da migração transfronteiriça no norte do 
Brasil, principalmente na Amazônia Legal e países 
limítrofes como Bolívia, Peru e Colômbia, tem sido foco 
de importantes discussões e análises nas últimas 
décadas. A mudança de caráter migratório, com a 
substituição de correntes antigas de escala 
transcontinental por aquelas de escalas regionais, 
acompanhada de uma intensificação dessas trocas 
migratórias, tem como resultado um número maior de 
imigrantes latino-americanos residindo no norte do 
Brasil. No entanto, no que se refere à espacialização 
destes, quanto a questões de segregação sócio-
espacial e vulnerabilidade social, pouco se tem 
prestado atenção. Assim, este estudo trabalhará 
questões de caráter social e espacial no meio urbano 
brasileiro, levando a um recorte espacial específico de 
alguns municípios de fronteira, como é o caso de 
Tabatinga (AM) e Guajará-Mirim (RO), e de grandes 
centros urbanos, como Manaus (AM). 
Migração internacional - Segregação sócioespacial - Vulnerabilidade 

social 
 
 
H0994 
CONSTITUIÇÃO E DINÂMICA DE FAMÍLIAS 
CONVIVENTES 
Maria Elisa do Carmo Venegas (Bolsista IC CNPq), 
Elisabete Dória Bilac e Profa. Dra. Elisabete Dória Bilac 
(Orientadora), Núcleo de Estudos da População - 
NEPO, UNICAMP 
 
Na perspectiva tanto da Sociologia quanto da 
Antropologia, o conceito de família remete a uma 
estrutura social particularista e multidimensional 
organizada pelo parentesco e pela aliança, produto de 
relações de gênero e geração, sendo a casa, um 
espaço social onde se desenrolam um conjunto de 
relações sociais definidas. Na perspectiva das 
pesquisas amostrais em um domicílio o número de 
famílias residentes se define pelo número de núcleos 
reprodutivos. Sendo assim as famílias conviventes são 
aquelas que apresentam mais de um núcleo 
reprodutivo no mesmo domicílio. A maioria das “famílias 
conviventes”, porém são aparentadas entre si e, podem 
ser consideradas uma única família. Com esta 
perspectiva a presente pesquisa busca realizar uma 
análise qualitativa da constituição e dinâmica de 
famílias conviventes na Região Metropolitana de 

Campinas. Foram realizadas 13 entrevistas em distintas 
famílias. As famílias conviventes apresentam 
formações e composições diversas, além de estarem 
em constante transformação. Observou-se na pesquisa 
os motivos para a convivência dessas famílias, que 
foram: comodidade, auxílio na criação de crianças, falta 
de condição financeira, necessidade de cuidar de 
alguém da família e solidariedade familiar. 
Famílias  - Conviventes - Dinâmica 
 
 
H0995 
ESTUDO COMPARADO DOS DIREITOS E 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE CRIANÇAS 
NASCIDAS FORA DO MATRIMÔNIO NO BRASIL E 
NA EUROPA DURANTE O SÉCULO XX 
Bárbara Sampaio Angélica (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Joice Melo Vieira (Orientadora), Núcleo de 
Estudos da População - NEPO, UNICAMP 
 
O aumento do número de nascimentos fora do 
matrimônio é um dos traços característicos da 
“Segunda Transição Demográfica”, que teve lugar na 
Europa a partir da segunda metade do século XX, e é 
comumente associada a mudanças profundas na esfera 
dos valores, quando o altruísmo cede cada vez mais 
espaço ao individualismo. Em contrapartida, o Brasil, 
assim como a América Latina em geral, sempre 
conviveu com altas proporções de coabitação sem 
casamento formal como de nascimentos dentro dessas 
uniões. Porém, atualmente, os nascimentos fora do 
matrimônio no Brasil não estão mais condicionados 
somente a esta tradição histórica de coabitação, mas 
sim a uma condição que abrange desde pais que 
moram na mesma casa fora de um casamento formal, a 
mães sós que gostariam de contar com o apoio do pai, 
e até mulheres que optam por um projeto de 
maternidade independente. Portanto, a compreensão 
das representações sociais e legais construídas sobre 
estas crianças que nascem fora do matrimônio se torna 
essencial, com o objetivo de lançar luz sobre a 
realidade desses filhos e o tipo de amparo legal 
garantido a eles nos últimos anos. Busca-se também 
entender a extensão de novas políticas de proteção à 
criança no Brasil. A metodologia se baseou na leitura 
comparada da bibliografia nacional e internacional, 
assim como em pesquisas de campo, com entrevistas 
com agentes do poder judiciário e mães.  
Paternidade - Família - Legislação 
 
 
H0996 
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES SEM O RECONHECIMENTO 
PATERNO NO BRASIL: UMA ANÁLISE 
EXPLORATÓRIA 
Gustavo Pedroso de Lima Brusse (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Joice Melo Vieira 
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(Orientadora), Núcleo de Estudos da População - 
NEPO, UNICAMP 
 
O Censo Escolar é uma base de dados produzida pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP) desde 1995. Trata-se de um 
levantamento realizado anualmente e que cobre toda a 
população inserida no sistema educacional brasileiro, 
seja em escolas públicas ou particulares. O Censo 
Escolar permite traçar uma caracterização 
sociodemográfica básica e a distribuição no território 
tanto dos estudantes quanto dos estabelecimentos de 
ensino, além da progressão idade-série dos alunos. 
Entretanto, no presente estudo, nós utilizamos esta 
base de dados educacionais para um propósito 
distintos. O que buscamos é a caracterização de 
crianças e adolescentes que aparentemente não foram 
legalmente reconhecidas por seus pais. Dentre as 
informações coletadas pelo censo escolar está a 
filiação materna e paterna do estudante. O Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) tem utilizado esta base para 
identificar crianças que contam unicamente com a 
filiação materna e, a partir disto, tem trazido à luz a 
questão do não reconhecimento paterno. A partir dos 
dados do Censo Escolar de 2010, nosso objetivo neste 
estudo é comparar o perfil sociodemográfico dos 
estudantes menores de 18 anos com e sem filiação 
paterna. Exploramos também o potencial da regressão 
logística para melhor dimensionar as diferenças entre 
estes dois grupos. 
Família  - Paternidade - Infância/adolescência 
 

Núcleo de Estudos de Políticas Públicas 

 
H0997 
A MOBILIDADE DE RENDA NO PERÍODO 2004-2009 
E AS TENDÊNCIAS ATUAIS DA POBREZA NO 
BRASIL 
Luiz Henrique Lessa (Bolsista IC CNPq) e Profa. Dra. 
Lilia Terezinha Montali (Orientadora), Núcleo de 
Estudos de Políticas Públicas - NEPP, UNICAMP 
 
A partir da análise dos dados do PNAD que registraram 
uma relativa mobilidade na renda das famílias 
brasileiras mais pobres no período situado entre 2004 e 
2009, nos propomos a sistematizar e levantar 
informações acerca do processo que permitiu a muitas 
destas famílias saírem da condição de pobreza neste 
período e que provavelmente foram ou continuam 
sendo o público-alvo dos programas de transferência 
de renda. Por isso, a análise do Programa Bolsa-
Família – o programa de transferência de renda com a 
maior cobertura da América Latina – em relação a seus 
objetivos e público-alvo, bem como os demais 
mecanismos que atuam em associação no combate à 
pobreza, tais como a recuperação do salário mínimo e 

o aumento do acesso ao mercado de trabalho por meio 
de um emprego regulamentado são partes integrantes 
desse estudo. Outro exemplo seria o novo programa 
Brasil sem Miséria, que representa uma tentativa de 
focalizar ainda mais no combate a pobreza, ampliando 
outras ações que não se restrinjam à simples 
transferência de renda. O fato de que houve uma 
diminuição da pobreza e mobilidade de renda no Brasil 
é inegável, porém mostrar seus limites e o peso da 
influência dos fatores nesse processo é, no mínimo, 
polêmico e envolve um grande debate sobre o tema.  
Gênero - Transferência de renda - Arranjos domiciliares 
 

Núcleo de Estudos de Gênero 

 
H0998 
ENCONTROS À LUZ DE PIXELS: NARRATIVAS DE 
AMOR NA INTERNET 
Bruna Kocsis Dorés (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Iara Aparecida Beleli (Orientadora), Núcleo de 
Estudos de Gênero - PAGU, UNICAMP 
 
Essa apresentação é resultado da pesquisa sobre 
encontros iniciados a partir de interações na Internet, 
perguntando se, e como, esse novo espaço de 
sociabilidade aponta para uma (re)invenção nas 
relações amorosas dentro da lógica do amor romântico. 
Essa reflexão esteve perpassada pelos estudos de 
gênero, aliados a outros marcadores de diferença, 
questionando como esses marcadores operam nas 
noções de amor que atravessam as narrativas. A 
pesquisa foi realizada no site de relacionamentos Par 
Perfeito (www.parperfeito.com.br), privilegiando as 
“Histórias de Sucesso” – relatos de usuários/as que 
iniciaram parcerias online e se consolidaram nos 
encontros face a face. Das 514 narrativas mapeadas 
entre agosto de 2011 e junho de 2012, foram 
selecionadas 102 histórias, a partir dos diferentes 
significados atribuídos ao “sucesso” de uma relação 
amorosa, entre eles a ênfase nas parcerias 
heterossexuais, gostos similares e, em alguns casos, 
mesma crença religiosa. 
Internet - Gênero - Sexualidade 
 
 
H0999 
AMORES ENTRE JOVENS NA INTERNET: 
ENCONTROS E DESENCONTROS EM BUSCA DO 
PAR PERFEITO 
Débora Valente Cintra Forquesato (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Iara Aparecida Beleli 
(Orientadora), Núcleo de Estudos de Gênero - PAGU, 
UNICAMP 
 
Este estudo analisa a busca de parcerias 
afetivas/amorosas/sexuais no site de relacionamento 
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Par Perfeito (www.parperfeito.com.br), perguntando 
como gênero, em intersecção com outros marcadores 
de diferença, opera na escolha de parceiros/as neste 
novo espaço de sociabilidade. O recorte privilegiou 
jovens entre 18 e 39 anos, buscando perceber quais 
características são mais ou menos valorizadas na 
escolha do/da parceiro/a. Num primeiro momento, criei 
um perfil no site, preenchendo o questionário de forma 
a não colocar demasiados quesitos que pudessem 
afastar possíveis interessados/as. No decorrer da 
pesquisa, meu perfil recebeu mensagens de mais de 
400 usuários/as, a grande maioria homens, estas 
mensagens me permitiram estabelecer contatos via 
MSN e face a face. Na primeira análise dos perfis, os 
resultados apontam atributos percebidos como 
“próprios” de um tipo de feminilidade valorizada por 
usuários/as que buscam mulheres - carinho, meiguice e 
vaidade; de maneira distinta, a masculinidade parece 
se opor a esses atributos e, nos perfis de  homens, 
relaciona-se aos objetivos profissionais e à prática 
esportiva. A corporalidade também ganha centralidade 
na exibição dos perfis: as mulheres destacam formas e 
volumes na descrição de seus corpos, enquanto os 
homens enfatizam a força de seus braços. 
Gênero - Amor - Internet 
 
 
H1000 
GÊNERO E SEXUALIDADE NO CLUBE DAS 
MULHERES: TRANSGRESSÃO OU 
CONTINUIDADE? 
Maísa Cardozo Fidalgo Ramos (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Iara Aparecida Beleli (Orientadora), Núcleo 
de Estudos de Gênero - PAGU, UNICAMP 
 
Este pôster apresenta os resultados da pesquisa 
realizada no Clube de Mulheres - festa exclusiva para 
público feminino cuja principal atração é um show com 
performances de gogo boys -, percebendo como 
gênero, em intersecção com outros marcadores de 
diferença, opera na constituição de diferentes tipos de 
masculinidades e feminilidades. A metodologia esteve 
pautada pela observação das festas do Clube 
realizadas em Campinas entre agosto de 2011 e junho 
de 2012 e algumas realizadas em São Paulo. Além 
disso, acompanhei as trajetórias (espaciais e em redes 
sociais na web) de algumas frequentadoras e de gogo 
boys. A realização de entrevistas semi-estruturadas 
com esses/as personagens enfatizaram temas que 
remetem à espacialidade e ao consumo, buscando 
perceber como homens e mulheres que frequentam 
esse espaço podem ser mais ou menos estigmatizados 
dependendo da sua inserção de classe e/ou capital 
cultural e social. 
Gênero - Sexualidade - Clube de mulheres 
 
 
H1001 

PESQUISA EM GÊNERO E SEXUALIDADE NO 
BRASIL: PERFIL E MUDANÇAS NOS GRUPOS DE 
PESQUISA NO DGP DO CNPQ 
Ana Cláudia Pilon e Profa. Dra. Regina Facchini 
(Orientadora), Núcleo de Estudos de Gênero - PAGU, 
UNICAMP 
 
Esse estudo realizou um mapeamento da totalidade de 
grupos de pesquisa que continham um conjunto 
ampliado de termos ligados a gênero ou sexualidade 
em seus títulos, ementas ou palavras-chave na base do 
Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Tem como 
objetivo colaborar para a compreensão do processo de 
desenvolvimento do campo interdisciplinar de estudos 
de gênero e sexualidade no Brasil. O recorte escolhido 
para a elaboração deste trabalho traça um perfil geral 
sobre as unidades da federação e área de 
conhecimento de origem dos grupos e investiga mais 
detidamente a relação entre ano de formação do grupo 
e mudanças no que diz respeito à distribuição por 
região do país e áreas do conhecimento e enfoques 
teóricos. Conclui-se que, apesar do grande crescimento 
experimentado pelos grupos de pesquisa relacionados 
a gênero e sexualidade no Brasil nos últimos anos, sua 
distribuição pelas regiões do país ainda é desigual e há 
grandes variações nas perspectivas teóricas adotadas, 
especialmente em diferentes áreas do conhecimento. A 
distribuição por áreas do conhecimento mostra 
predomínio das Ciências Humanas e da Saúde, mas 
perspectivas teóricas usadas nas Ciências da Saúde 
(em geral mais essencialistas) são utilizadas no interior 
de áreas das Humanas, como na Psicologia e em parte 
na Educação. 
Campo científico (Brasil) - Gênero - Sexualidade 
 
 
H1002 
PESQUISA EM GÊNERO E SEXUALIDADE NO 
BRASIL: UM ESTUDO DOS PERIÓDICOS 
BRASILEIROS ESPECIFICAMENTE VOLTADOS A 
ESSE CAMPO 
Ana Paula Pereira de Araujo (Bolsista SAE/UNICAMP) 
e Profa. Dra. Regina Facchini (Orientadora), Núcleo de 
Estudos de Gênero - PAGU, UNICAMP 
 
Essa pesquisa de iniciação científica tem como objetivo 
colaborar para compreender o processo de 
desenvolvimento do campo de estudos de gênero e 
sexualidade no Brasil, através da análise, por 
metodologia que combina técnicas qualitativas e 
quantitativas, da produção veiculada nos principais 
periódicos nacionais desse campo desde o início dos 
anos 1990. Para tanto, foi mapeada a totalidade dos 
artigos publicados em cada um dos periódicos 
analisados, identificando o tema e a abordagem teórica 
dos artigos e a área do conhecimento, o tipo de 
instituição (pública ou privada) e estado de origem dos 
autores. O recorte escolhido para a elaboração deste 
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trabalho traça um perfil geral sobre a origem nacional 
dos artigos e das unidades da federação e área de 
conhecimento de origem dos autores ligados a 
instituições brasileiras e pretende indicar mudanças na 
distribuição regional e por área de conhecimento ao 
longo dos anos em que esses diferentes periódicos 
foram publicados. Os resultados sugerem um processo 
de espraiamento regional desses estudos no Brasil, a 
importância das conexões internacionais nesse campo 
e a necessidade de analisar os limites para a expressão 
da interdisciplinaridade do campo e da plena expressão 
do crescimento regional desses estudos nas 
publicações específicas. 
Gênero - Sexualidade - Produção científica 
 
 
H1003 
O CAMPO CIENTÍFICO DE GÊNERO E 
SEXUALIDADE NO BRASIL: UMA ANÁLISE A 
PARTIR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
FAZENDO GÊNERO 
Sarah Rossetti Machado (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Regina Facchini (Orientadora), Núcleo de 
Estudos de Gênero - PAGU, UNICAMP 
 
Esta pesquisa tem como objetivo geral a recuperação 
da trajetória recente dos estudos de gênero e 
sexualidade no Brasil, por meio da investigação e 
análise do principal congresso específico desse campo 
de estudos, o Seminário Internacional Fazendo Gênero, 
com realização bienal, desde 1996, na Universidade 
Federal de Santa Catarina. Para tanto, considerou-se a 
importância dos congressos científicos como instâncias 
de consagração e espaços onde ocorre a legitimação 
da ciência. A metodologia incluiu análise documental 
dos anais eletrônicos do congresso e a elaboração de 
um banco de dados com informações sobre os 
coordenadores (distribuição regional e disciplinar) e 
temas abordados nos Grupos de Trabalho das edições 
disponíveis (2000-2009). O período estudado inclui seis 
edições do Fazendo Gênero, nas quais se realizaram 
371 GT, com a apresentação de 5253 trabalhos, sendo 
possível identificar dois períodos distintos nessa 
trajetória: entre 2002-2004 (média de 50 GT) e entre 
2006-2009 (média de 75 GT), sendo 2006 o ano a partir 
do qual o Fazendo Gênero ganha caráter internacional 
e passa a contar com maior aporte de apoios 
financeiros. O trabalho completo inclui informações 
sobre a distribuição regional e disciplinar da rede de 
coordenadores de GT nesse período e a análise dos 
temas dos GT em cada uma das edições. 
Gênero - Sexualidade - Produção científica 
 
 
H1004 
QUEIXAS, DENÚNCIAS E DESFECHOS: UM 
ESTUDO SOBRE ACOLHIMENTO E 

ENCAMINHAMENTO DE DENÚNCIAS EM SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS EM VIOLÊNCIA HOMOFÓBICA 
Thiago Henrique de Oliveira Falcão (Bolsista 
PIBIC/CNPq - AF) e Profa. Dra. Regina Facchini 
(Orientadora), Núcleo de Estudos de Gênero - PAGU, 
UNICAMP 
 
Trata-se de pesquisa com o objetivo de entender e 
analisar o tema da violência, em especial como as 
denúncias de violências são recebidas e encaminhadas 
em serviços de referência contra homofobia. Para tanto, 
realiza uma análise comparativa da estrutura e do fluxo 
de atendimento em dois serviços escolhidos para 
estudo, situados nos municípios de São Paulo e de 
Campinas. A metodologia é qualitativa, utilizando-se de 
observação etnográfica, análise documental e 
entrevistas em profundidade.  Observou-se que 
algumas características estão presentes em ambos os 
serviços: 1) o impacto do conservadorismo político 
entre atores do legislativo na visibilidade e forma de 
divulgação dos serviços (ambos não possuem 
identificação física); 2) precariedade da equipe, seja 
pela falta de funcionários ou pela acumulação de 
funções, tendo impacto nos serviços oferecidos (apoio 
jurídico, psicológico e social). O foco analítico recaiu  na 
comparação das diferenças entre os serviços e na 
análise das estratégias utilizadas para garantir o 
funcionamento mínimo dos serviços num contexto 
marcado pela baixa legitimidade de políticas públicas 
contra a homofobia e de acirramento de disputas 
acerca do lugar social da homossexualidade. Para 
tanto, lançamos mão da noção de trama institucional, 
como construto teórico-metodológico. 
Homofobia - Denúncia - LGBT 
 
 
H1005 
RELAÇÕES ENTRE ATIVISMO E ESTADO: O CASO 
DA IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA GLTTB DE CAMPINAS 
Vinícius Pedro Correia Zanoli (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Regina Facchini (Orientadora), Núcleo de 
Estudos de Gênero - PAGU, UNICAMP 
 
A primeira política pública brasileira a oferecer 
assistência social, jurídica e psicológica à população de 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 
(LGBT), o então Centro de Referência GLTTB, foi 
implementada em 2003 na cidade de Campinas, no 
interior de São Paulo. Essa política foi resultado das 
relações entre movimento LGBT e Estado que foram 
possíveis devido à participação do movimento social 
em questão no Orçamento Participativo (OP), 
ferramenta de gestão participativa que havia sido 
adotada pelo novo prefeito da cidade eleito em 2000, 
Toninho do PT (Partido dos Trabalhadores). A pesquisa 
teve como objetivo recuperar o processo de proposição 
e criação dessa política pública, tendo como foco as 
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relações entre Estado e o movimento social, neste caso 
o movimento LGBT. A metodologia utilizada foi 
qualitativa, as técnicas de pesquisa empregadas foram: 
observação etnográfica, realização de entrevistas em 
profundidade e a análise documental. A análise 
explorou a produção de fronteiras e de convenções 
acerca de Estado, de sociedade civil ou movimento 
social, bem como a atribuição contextual de papéis a 
cada um desses atores.  
Homossexualidade - Movimentos sociais - Políticas públicas 
 

Universidade Federal de São Paulo 

 
H1006 
CONTROVÉRSIAS E ALTERIDADE: UM OLHAR 
SOBRE A CIRCUNCISÃO FEMININA ENTRE OS 
KIKUYU DO QUÊNIA 
Alessandra Gando Guerra (Bolsista FAPESP) e Profa. 
Dra. Melvina Afra Mendes de Araújo (Orientadora), 
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, 
UNIFESP 
 
Nosso objetivo é pensar a construção de concepções 
sobre os Kikuyu - grupo populacional majoritário no 
Quênia - a partir da análise da controvérsia formada em 
torno da circuncisão feminina que culminou em sua 
proibição no ano de 1982, pelo então presidente deste 
país. Tomamos como fonte textos de antropólogos e 
historiadores que trataram dessa temática e 
direcionamos nosso olhar para o papel que 
desempenharam, nesse debate, os missionários 
protestantes que lá estão desde fins do século XIX. 
Pretendemos pensar a construção de uma concepção 
sobre os Kikuyu a partir do debate acerca da 
circuncisão feminina por eles praticada. Isso está sendo 
feito a partir da análise da atuação dos missionários 
protestantes em torno da circuncisão feminina presente, 
particularmente, na bibliografia sobre esta temática. 
África - Alteridade - Circuncisão 
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Centro de Estudos de Linguagem 

 
H1007 
MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA EM 
CONTEXTO UNIVERSITÁRIO: INVESTIGANDO AS 
PERCEPÇÕES E VALORAÇÕES DISCENTES 
Rebeca Martins Guides (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Profa. Dra. Claudia Hilsdorf Rocha (Orientadora), 
Centro de Estudos de Linguagem - CEL, UNICAMP 
 
O presente trabalho visa apresentar resultados parciais 
de uma pesquisa, de natureza qualitativa e de cunho 
etnográfico (ANDRÉ, 2003), que tem como objetivo 
central investigar a adequação do material didático 
impresso da LA091 – língua inglesa I/ProFIS ao 
contexto acadêmico-universitário. O estudo do caso 
está atrelado a uma pesquisa mais ampla, em 
andamento, e pretende mais especificamente analisar a 
relação entre as especificidades desse material e as 
percepções e expectativas discentes, pensando em 
suas possíveis implicações para o processo educativo 
em foco. Para tanto, uma ficha de avaliação de material 
didático, devidamente validada na área, foi utilizada 
para a análise do material da disciplina, sendo uma 
entrevista aberta usada para investigar as expectativas 
e percepções do participante, discente da referida 
disciplina, frente ao material em foco. O cruzamento 
das análises dos dados indicará em que medida o 
material atende aos objetivos e parâmetros 
considerados adequados para orientar o ensino de 
língua inglesa em contexto acadêmico-universitário, sob 
o prisma da formação cidadã (MONTE MÓR, 2009; 
ROCHA, 2012), bem como às visões e perspectivas 
discentes.  
Ensino-aprendizagem de língua  - Contexto acadêmico-universitário - 

Material didático 
 
 
H1008 
MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA EM 
CONTEXTO UNIVERSITÁRIO: INVESTIGANDO AS 
PERCEPÇÕES E VALORAÇÕES DOCENTES  
Sabrina de Campos (Bolsista ProFIS/CNPq) e Profa. 
Dra. Claudia Hilsdorf Rocha (Orientadora), Centro de 
Estudos de Linguagem - CEL, UNICAMP 
 
O presente trabalho visa apresentar resultados parciais 
de uma pesquisa, de natureza qualitativa e de cunho 
etnográfico (ANDRÉ, 2003), que tem como objetivo 
central investigar a adequação do material didático 
impresso da LA091 – língua inglesa I/ProFIS ao 
contexto acadêmico-universitário. O estudo do caso 
está atrelado a uma pesquisa mais ampla, em 
andamento, e pretende mais especificamente analisar a 
relação entre as especificidades desse material e as 

percepções e expectativas docentes, pensando em 
suas possíveis implicações para o processo educativo 
em foco. Para tanto, uma ficha de avaliação de material 
didático, devidamente validada na área, foi utilizada 
para a análise do material da disciplina, sendo uma 
entrevista aberta usada para investigar as expectativas 
e percepções do participante, docente da referida 
disciplina, frente ao material em foco. O cruzamento 
das análises dos dados indicará em que medida o 
material atende aos objetivos e parâmetros 
considerados adequados para orientar o ensino de 
língua inglesa em contexto acadêmico-universitário, sob 
o prisma da formação cidadã (MONTE MÓR, 2009; 
ROCHA, 2012), bem como às visões e perspectivas 
docentes. 
Material didático - Formação cidadã - Percepções docentes 
 

Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira 

 
H1009 
ATIVIDADES DE MARKETING NO SETOR DE SEMI-
JÓIAS DE LIMEIRA: UMA ABORDAGEM A PARTIR 
DO PROCESSO DE MARKETING DE KOTLER 
André Lucas Fernandes Barbosa (Bolsista 
ProFIS/CNPq) e Prof. Dr. André Luiz Sica de Campos 
(Orientador), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
A economia mundial a cada dia está mais integrada, 
intensificando o ambiente competitivo; trazendo uma 
nova realidade a vários setores empresariais. As 
empresas buscam manter (conquistar) a liderança de 
mercado e para isto contam com ferramentas de gestão 
de competitividade que auxiliam no processo de 
formulação e implementação de estratégias.  Diante 
desse novo saber é que este trabalho vai se compor e 
se propõe a determinar os modelos de marketing do 
setor de semi-jóias de Limeira, em relação ao seu grau 
de formalização. Durante o processo de 
desenvolvimento desse projeto pretende-se levantar 
questões como: - As atividades de marketing usadas 
pelas empresas da região e seu grau de formalização; - 
Ligação entre os princípios de Kotler e as atividades de 
marketing realizadas pelo setor de semi jóias em 
Limeira Espera-se verificar após a análise dos dados 
qual o grau de formalização do marketing das 
empresas do setor de semi jóias em Limeira e se essas 
são baseadas no princípio de Kotler, que se baseia na 
ideia de que as empresas orientadas para o marketing 
têm uma preocupação constante com os desejos dos 
clientes.  
Marketing - Semijoias Limeira - Processo Kotler 
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H1010 
ATIVIDADES DE INOVAÇÃO DE PRODUTO NO 
SETOR DE SEMIJOIAS DE LIMEIRA: UMA 
ABORDAGEM A PARTIR DO MARKETING 
Daiane Bispo de Freitas (Bolsista ProFIS/CNPq) e Prof. 
Dr. André Luiz Sica de Campos (Orientador), Faculdade 
de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
O foco do projeto é entender como os produtores de 
joias em Limeira implantam inovações na produção das 
mesmas. Entender qual o processo de criação, os 
materiais usados atualmente, os impactos ambientais e 
sociais que essa indústria tem causado. A partir desses 
impactos, buscar maneiras alternativas de criação, 
tanto relacionadas à matéria-prima usada quanto a mão 
de obra empregada e ao descarte dos resíduos dessa 
produção. Para isso, é necessário criar um modelo de 
pesquisa com perguntas que mostrem a situação atual, 
e através dessa pesquisa que será feita com empresas 
do ramo, levantar dados da situação atual. A partir da 
análise desses dados, discutir pontos positivos e pontos 
a serem melhorados, e a respeito dos pontos a serem 
melhorados, tentar buscar alternativas plausíveis que 
possam contribuir na solução dos mesmos. 
Inovação - Joias - Limeira 
 
 
H1011 
MAPEAMENTO DO SETOR DE ENERGIA LIMPA NO 
BRASIL 
Elisama Camêlo Silva (Bolsista ProFIS/CNPq) e Profa. 
Dra. Muriel de Oliveira Gavira (Orientadora), Faculdade 
de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
Os processos de produção e utilização de energia vêm 
mudando com o passar do tempo, e essas mudanças 
são resultado não somente do aumento da 
dependência energética populacional, como também de 
uma maior preocupação e pressões ambientais. Devido 
a essas mudanças, novas fontes de energia e 
tecnologias focadas em um desenvolvimento 
sustentável passaram a ser desenvolvidas e tornaram-
se o centro de grandes debates ambientais, políticos, 
econômicos e também empresariais. Entretanto, 
observou-se que, embora o Brasil tenha um grande 
potencial energético renovável, ainda há pouca 
aplicação e uso destas novas tecnologias e 
conhecimento dos agentes que atuam no setor, além 
de uma baixa interação entre os atuantes da área, 
mesmo havendo suporte e incentivo político-econômico 
a estes. Por este motivo, este estudo propôs-se a 
mapear os agentes de geração de energia - tais como 
empresas e policy makers - e a estudar suas principais 
características, através da análise de documentos e 
pesquisas bibliográficas.  
Energia - Renovável - Setor energético 

 

Faculdade de Educação 

 
H1012 
GRUPOS ESCOLARES DE CAMPINAS: 
RECONSTRUIR A HISTÓRIA PARA PRESERVAR A 
MEMÓRIA – EE FRANCISCO GLICÉRIO, O 1º 
GRUPO ESCOLAR 
Andressa Dantas Lázaro (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Profa. Dra. Maria Cristina Menezes (Orientadora), 
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
O projeto tem como objetivo desenvolver ações 
direcionadas à organização e preservação do acervo 
histórico documental do 1° Grupo Escolar de Campinas, 
localizado na atual EE “Francisco Glicério”, cujo edifício 
abrigou o 1º Grupo Escolar. O material, composto por 
livros de escrituração manual, data do período de 1897 
a 1971, em que a escola funcionou como Grupo 
Escolar. Os documentos foram desinfestados, 
higienizados e organizados por tipologia em ordem 
cronológica. A descrição das fontes ocorre com base na 
Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística 
(ISAD-G). O trabalho se realiza seguindo as várias 
etapas arroladas, e a digitalização dos documentos 
para compor um banco de dados dos itens 
inventariados e descritos, visando a disponibilização do 
material na internet. Ao final do processo os 
documentos serão novamente higienizados e 
acondicionados de forma adequada para a guarda em 
local apropriado em seu local de origem, pois o mesmo 
reflete a história e a imagem da instituição. 
Grupo escolar - Acervo histórico - Preservação documental 
 
 
H1013 
O CURRÍCULO DA ESCOLA BÁSICA NA ÁREA DAS 
CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA- 
RELAÇÕES ENTRE OS CONTEXTOS DE 
PRODUÇÃO DE TEXTOS E PRÁTICA A PARTIR DA 
EXPERIÊNCIA DA SECRETARIA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 
Caroline Yoshito de Oliveira (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Profa. Dra. Maria Inês de Freitas Petrucci S. Rosa 
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
O ensino nas escolas públicas do estado de São Paulo 
é um tema muito complexo, para tentar mostrar um 
pouco desse universo de ensino o projeto investiga as 
praticas curriculares, formação e a identidade do 
docente em relação ao ensino de Ciências da Natureza 
na escola brasileira de ensino médio. O foco está mais 
precisamente nas mudanças feitas pela política publica 
nos anos 90, no estado de São Paulo na produção de 
textos curriculares que devem ser seguidos à risca pelo 
docente na pratica do cotidiano escolar e que está 



XX Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP – 24 a 26 de outubro de 2012 

 347

causando muitas reações contraditórias por parte dos 
professores. 
Currículo - Cultura escolar - Disciplina escolar 
 
 
H1014 
UTILIZAÇÃO DA LINGUAGEM DO VIDEO DIGITAL  
EM SALA DE AULA 
Josiane de Cassia Matias dos Santos (Bolsista 
ProFIS/CNPq) e Prof. Dr. Sergio Ferreira do Amaral 
(Orientador), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
O ambiente de ensino atual precisa despertar o 
interesse do aluno dentro da sala de aula, pois os 
métodos tradicionais de ensino não prendem mais a 
atenção dos alunos que estão acostumados a utilizar os 
recursos digitais existentes. Dessa forma, levando em 
consideração a carência de conhecimento sobre os 
recursos digitais, por parte dos professores, para serem 
utilizados no ensino em sala de aula, o presente projeto 
tem como objetivo desenvolver metodologia para a 
criação de conteúdos educacionais digitais em sala de 
aula que será utilizada no curso "Utilização de objetos 
de aprendizagem em sala de aula mediatizado pelas 
tecnologias digitais", para professores de espanhol do 
ensino médio da rede pública de ensino brasileira, 
oferecido pelo grupo de pesquisa do Laboratório de 
Inovação Tecnológica Aplicada na Educação (LANTEC) 
da Faculdade de Educação da Universidade Estadual 
de Campinas, na modalidade a distância, através do 
ambiente virtual de aprendizagem Moodle. O projeto 
consiste na elaboração de roteiros de videos utilizando 
o programa Windows Movie Maker. Pretende-se que 
este trabalho possa ser um recurso digital com 
resultados eficientes para o curso em questão e 
também que possa ser proveitoso para os professores 
no desenvolvimento de aulas mais atraentes. 
Ensino - Recursos digitais - Sala de aula 
 

Instituto de Economia 

 
H1015 
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL: ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS DO 
PAC  
Ana Beatriz da Costa Bezerra (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Prof. Dr. Fernando Cezar de Macedo Mota (Orientador), 
Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 
Esta iniciação científica  levantou os investimentos em 
infraestrutura anunciados e efetivados no Brasil neste 
início de século XXI, especialmente aqueles vinculados 
ao PAC (Programa para Aceleração do 
Crescimento).  Realizou levantamentos cruzando as 
informações por atividade econômica, recursos 
orçados, recursos aplicados, considerando as cinco 

macro-regiões do país, com particular ênfase no 
Centro-Oeste. Deu-se ênfase aos investimentos de 
logística e de transporte, dado o papel crescente de 
ambos em economias cada vez mais abertas, sem 
desconsiderar, no entanto, a dimensão social do PAC. 
PAC - Infraestrutura - Investimento 
 
 
H1016 
AVALIAÇÃO DO COMÉRCIO INTERESTADUAL DE 
SÃO PAULO 
Danyllo Silva Pereira (Bolsista ProFIS/CNPq) e Prof. Dr. 
Fernando Cezar de Macedo Mota (Orientador), Instituto 
de Economia - IE, UNICAMP 
 
Esta iniciação científica é um esforço auxiliar às 
pesquisas realizadas no Centro de Estudos do 
Desenvolvimento Econômico – CEDE, do Instituto de 
Economia da UNICAMP. Seu objetivo principal é 
analisar o comércio interestadual do estado paulista na 
primeira década do século XXI, a partir dos dados da 
Secretária da Fazenda do Estado de São Paulo, 
tomando como referência as atividades classificadas a 
2 dígito, segundo a CNAE/IBGE. Especificamente na 
iniciação (1) se construiu matrizes de comércio 
interestadual para o estado de São Paulo, para os anos 
com dados disponíveis; (2) se  identificou as inter-
relações econômicas entre a estrutura produtiva 
paulista e a das regiões do país; (3) se relacionou o 
comércio interestadual de São Paulo com seu comércio 
exterior. 
Comércio - São Paulo - Economia 
 
 
H1017 
LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES 
SOBRE OS INCENTIVOS ESTADUAIS À 
IMPORTAÇÃO 
Luís Henrique Souza Martins (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Prof. Dr. Fernando Cezar de Macedo Mota (Orientador), 
Instituto de Economia - IE, UNICAMP 
 
 Esta iniciação científica organizou informações que 
permitiram identificar, mensurar e qualificar os efeitos 
das políticas de incentivos estaduais à importação 
sobre as relações comerciais entre os estados 
brasileiros e a economia paulista, verificando se de fato 
houve alterações importantes nas correntes de 
comércio interestadual decorrentes do deslocamento 
das importações entre as unidades federativas 
selecionadas e São Paulo a partir desse mecanismo da 
guerra dos portos. Especificamente, (1) levantou-se os 
principais incentivos estaduais às importações; (2) 
construiu-se matrizes de comércio interestadual, para 
os anos com dados disponíveis, que identificaram as 
inter-relações econômicas entre as regiões do país e do 
estado de São Paulo; (3) identificou-se o peso do 
mercado interno para a estrutura produtiva paulista vis 
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à vis às mudanças verificadas pela maior inserção 
externa da estrutura produtiva brasileira. 
Incentivos estaduais - Importação - Guerra fiscal 
 

Instituto de Estudos da Linguagem 

 
H1018 
START: MATERIAIS DIGITAIS E ENSINO DE LÍNGUA 
INGLESA NO PROFIS/UNICAMP 
Felipe Gustavo de Souza (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Profa. Dra. Denise Bertoli Braga (Orientadora), Instituto 
de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
O presente trabalho visa apresentar resultados parciais 
de uma pesquisa, de natureza qualitativa e de cunho 
etnográfico (ANDRÉ, 2003), cujo contexto é o ensino-
aprendizagem de língua inglesa em meio virtual. O 
estudo focaliza questões técnicas ligadas à 
materialização dos conteúdos ao meio digital e tem 
como objetivo central investigar a interação de alunos 
do ProFIS/ensino médio com o material digital intitulado 
Start. O material digital em questão foi desenvolvido por 
docentes da Unicamp para o estudo independente e 
ensino inicial de língua inglesa e tem como usuários os 
alunos do ensino fundamental II.  Assim sendo, a 
pesquisa se organiza em duas fases. Na primeira fase, 
que será foco desta apresentação, é feita uma análise 
da proposta pedagógica e estrutura de navegação do 
citado material. Na segunda fase será enfocada a 
interação efetiva do usuário final com o material 
construído, visando analisar em que medida as 
predições dos designers se concretizam na prática. 
Start - Materiais digitais - Ensino de língua inglesa 
 
 
H1019 
"DOM CASMURRO" EM PROSA E EM VÍDEO 
Jaqueline Borges de Queiroz (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Prof. Dr. Paulo Elias Allane Franchetti (Orientador), 
Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
A fortuna crítica do romance Dom Casmurro pode ser 
dividida grosso modo em quatro fases. Na primeira 
fase, o romance foi interpretado como um estudo do 
ciúme e da traição, com a personagem Capitu sendo 
acusada de ter traído o marido Bento Santiago. Em 
1960, Helen Caldwell iniciou a segunda fase com o livro 
O Otelo Brasileiro de Machado de Assis, na qual Capitu 
passou a ser inocente e Bento um marido doente e 
ciumento. Na terceira fase, os críticos passaram a  
relacionar o romance com a sociedade patriarcal 
brasileira, colocando Bento como representante da elite 
escravista. Finalmente, a quarta fase crítica surgiu com 
a publicação de Autobibliografias, de Abel Barros 
Baptista, que critica o “paradigma do pé atrás” 
inaugurado por Caldwell. A partir dos últimos anos,o 

“paradigma do pé atrás” parece estar perdendo espaço 
como leitura canônica do romance. O objetivo deste 
estudo é analisar, através da leitura de obras destas 
quatro fases criticas e do livro Capitu, que deu origem à 
adaptação televisiva, se a leitura outrora hegemônica 
da obra, com base na alegoria nacional, ainda está 
presente, e verificar se alguma das obras estudadas 
influenciou a produção da minissérie Capitu. Foi 
possível observar com a leitura do livro Capitu que a 
minissérie não foi influenciada pela leitura com base na 
alegoria nacional. Conclui-se, por enquanto, que  o 
“paradigma do pé atrás” realmente vem perdendo 
espaço. 
Romance realista - Machado de Assis - Dom Casmurro 
 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 

 
H1020 
PATRIMÔNIO CULTURAL EM CAMPINAS 
Aline Vieira Borges (Bolsista ProFIS/CNPq) e Profa. 
Dra. Cristina Meneguello (Orientadora), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Nas duas últimas décadas, a importância do 
"patrimônio cultural" no mundo ocidental tornou-se 
inegável. Afastando-se de um discurso patrimonial 
ligado a grandes monumentos artísticos do passado e 
interpretados como fatos destacados de uma 
civilização, avançamos para uma concepção do 
patrimônio entendido como o conjunto dos bens 
culturais referente às identidades coletivas. Nesse 
processo, paisagens, arquiteturas, tradições, 
gastronomias, expressões de arte, documentos e sítios 
arqueológicos passaram a ter seu valor cultural 
reconhecido e sua proteção garantida pelos órgãos 
responsáveis. Com isso, a necessidade de 
compreender o debate sobre o que deve ser mantido, 
valorizado e o que pode ser descartado tornou-se um 
fator importante das políticas de preservação cultural. 
Por meio de leituras básicas em patrimônio cultural, 
avaliando a definição do conceito de patrimônio 
histórico, arqueológico e artístico e suas 
especificidades no Brasil, e através de pesquisa em 
documentação histórica junto ao órgão setorial de 
Patrimônio Cultural na cidade de Campinas 
(Condepacc), utilizando, como material, fotos, 
inventários de tombamento, entre outros. O projeto visa 
a compreensão do que é o patrimônio histórico e como 
se dá a sua preservação. 
Patrimônio cultural - Patrimônio histórico - Preservação 
 
 
H1021 
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HISTÓRIA DOS MOVIMENTOS RELIGIOSOS NO 
BRASIL DOS SÉCULOS XIX E XX: 
HISTORIOGRAFIA SOBRE PROTESTANTISMO 
Wesley Allisson Gonçalves Damaceno (Bolsista 
ProFIS/CNPq) e Profa. Dra. Eliane Moura da Silva 
(Orientadora), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
- IFCH, UNICAMP 
 
A pesquisa foi proposta para estudar a Historiografia 
sobre o Protestantismo no Brasil do século XX partindo 
de um levantamento bibliográfico sobre o tema e, em 
seguida, a análise da historiografia produzida desde os 
anos 1960 e que se encontra na Biblioteca do 
IFCH/Unicamp. A pesquisa teve como proposta inicila 
familiarizar o aluno pesquisador com a metodologia da 
pesquisa em história, contato com a bibliografia, a 
historiografia e documentação. 
Protestantismo - História - Século XX 
 
 
H1022 
O GRANDE MEDO DE 1852: ESCRAVIZAÇÃO 
ILEGAL E PRECARIZAÇÃO DA LIBERDADE NO 
BRASIL IMPÉRIO 
Anderson Pimentel Silva (Bolsista ProFIS/CNPq) e Prof. 
Dr. Sidney Chalhoub (Orientador), Instituto de Filosofia 
e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
A fim de suprir a necessidade de informações sobre a 
população do Brasil Império, o gabinete conservador do 
visconde de Monte Alegre mandou executar, no mesmo 
dia, 18 de junho de 1851, dois decretos: um que 
tornaria obrigatório o registro civil de nascimentos e 
óbitos (decreto nº 798, “Regulamento do registro dos 
nascimentos e óbitos”); e outro que mandava fazer um 
censo geral do império (decreto nº 797, “Regulamento 
para a organização do Censo geral do Império”). Os 
escrivães dos distritos de juízes de paz organizariam os 
dados referentes aos nascimentos e óbitos e os 
enviariam ao ministério do império. Uma vez recolhidos 
e armazenados os dados, o segundo decreto facilmente 
seria posto em prática. Porém, a lei não pegou. 
Revoltas populares quase simultâneas rebentaram em 
algumas províncias do nordeste, e em menor escala em 
Minas Gerais. O motivo dessas revoltas era a crença 
dos populares que os decretos “tinham por fim 
escravizar a gente de cor.A partir da leitura da 
bibliografia sugerida, focando aspectos da experiência 
do sujeito, foi possível dar os primeiros passos para se 
chegar ao objetivo da pesquisa: tentar compreender o 
motivo do medo daquelas pessoas, pobres e livres, de 
serem escravizadas; chegando à sociedade oitocentista 
brasileira pela “porta dos fundos”. 
Escravização - Motim - Precarização 
 
 
H1023 

HISTÓRIA E LITERATURA: MEMÓRIAS DE UM 
SARGENTO DE MILÍCIAS, UM FOLHETIM DO 
CORREIO MERCANTIL (1852-3) 
Raryane Valéria Pereira da Silva (Bolsista 
ProFIS/CNPq) e Prof. Dr. Sidney Chalhoub 
(Orientador), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
- IFCH, UNICAMP 
 
O objetivo desta pesquisa é estudar um dos mais 
importantes romances da literatura brasileira, Memórias 
de um Sargento de Milícias, escrito por Manoel Antônio 
de Almeida, em sua publicação original, como folhetim 
do Correio Mercantil. O Correio Mercantil era um jornal 
que circulava no Rio de Janeiro durante o século XIX, 
no qual foi publicado o texto literário de Manoel Antônio 
de Almeida, na sessão Pacotilha, que era uma espécie 
de caderno de humor. Ao colocar o romance em 
contato com os demais textos e conteúdos do 
periódico, espera-se estabelecer uma relação entre a 
preocupação com as relações de trabalho salientadas, 
pelo autor, no enredo da obra e o momento histórico 
vivenciado pela sociedade da época, que vivia a 
perspectiva da crise da escravidão. Até o momento, 
este estudo analisou o funcionamento do periódico 
quanto a sua estrutura, principalmente a sessão 
Pacotilha, verificando de que forma o arranjo dos textos 
contribui para a interpretação dos conteúdos e sua 
intencionalidade. Além disso, sessões específicas, 
como a “Repartição Policial”, têm demonstrado que a 
situação de “não-trabalho” era uma preocupação 
presente na sociedade do período estudado. 
Correio Mercantil - Relações de trabalho - Folhetim 
 

Laboratório de Estudos Avançados em 
Jornalismo 

 
H1024 
FABULAR MEU CARO WATSON: INVESTIGAÇÕES 
EM DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL 
Natasha Silva de Macedo (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Profa. Dra. Susana Oliveira Dias (Orientadora), 
Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo - 
LABJOR, UNICAMP 
 
O que imagens e palavras podem dizer? O que querem 
dizer? Como dizem? Que forças efetivas de liberdade 
de expressão podem ter imagens e palavras? As 
possibilidades das imagens e palavras de expressarem, 
inspirarem, fabularem e gerarem sensações é o que 
será trabalhado nesta pesquisa de iniciação científica 
que faz parte do projeto "Fabular meu caro Watson: 
investigações em divulgação científica e cultural" 
(Profis). Queremos explorar a noção de liberdade de 
expressão.junto a instalação artística “Faltou dizer”, 
produzida pelo Coletivo Ímpar com apoio da bolsa 
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Aluno-Artista do SAE-Unicamp. A instalação se propôs 
a expor os sentimentos reprimidos de cada um a partir 
de um convite espalhado pela universidade para que as 
pessoas se expressassem por meio de textos e/ou 
desenhos feitos em pequenos papéis coloridos. 
Posteriormente esses papéis-escritas-desenhos foram 
expostos num cubo de vidro instalado num local onde 
todos pudessem ver e vivenciar as sensações 
provocadas por esses dizeres reprimidos sobre a 
universidade, as rotinas, os (des)gostos, as expressões 
corriqueiras, as relações pessoais etc. Analisamos os 
vários funcionamentos da noção de liberdade de 
expressão que as palavras e imagens da instalação 
convocam e realizamos um ensaio fotográfico do cubo 
de vidro, investindo numa pesquisa que também se 
propõe a se experimentar por entre imagens e palavras. 
Fotografia  - Arte - Liberdade de expressão 
 
 
H1025 
COMUNICANDO A CIÊNCIA: MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS E A CANA DE AÇÚCAR NO ESTADO 
DE SÃO PAULO 
Rubiana Batista Jimenez (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Profa. Dra. Vera Regina Toledo Camargo (Orientadora), 
Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo - 
LABJOR, UNICAMP 
 
Mudanças climáticas e o aquecimento global estão em 
pauta não somente na mídia, no cotidiano das pessoas 
e nas rodas de conversas. Os estudos e a produção 
científica sobre o tema, mediados pela divulgação 
científica, devem estar presentes no diálogo com a 
sociedade. O objetivo desta proposta é criar uma 
aproximação com o tema e envolver aluno do ProFIS, 
curso superior da UNICAMP, em um estudo, análise e 
reflexão sobre as Mudanças Climáticas e a cana de 
açúcar no Estado de São Paulo, participando e 
colaborando na construção de material midiático para o 
site do projeto, como rádio e TV web. As ações 
comunicativas mencionadas já estão em andamento no 
projeto Geração de Cenários de Produção de Álcool 
como Apoio para a Formulação de Políticas Públicas 
Aplicadas à Adaptação do Setor Sucroalcooleiro 
Nacional às Mudanças Climáticas.  Focado nos 
objetivos, neste primeiro momento estamos produzindo 
vídeos sobre as mudanças climáticas seus conceitos e 
ações e a história da cana de açúcar. 
Mudanças climáticas - Cana-de-açúcar - Ciência 
 

Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais 

 
H1026 

MEMÓRIAS AMBIENTAIS E RODOVIA RIO-SANTOS 
– PATRIMÔNIOS E FONTES ORAIS NO LITORAL 
NORTE DE SÃO PAULO 
Mayara Rodrigues Viana (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Profa. Dra. Aline Vieira de Carvalho (Orientadora), 
Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais - NEPAM, 
UNICAMP 
 
A presente solicitação de Iniciação Científica ProFIS 
insere-se no interior de um projeto de pesquisa maior, 
em desenvolvimento, e apoiado pela Fapesp, intitulado 
Memórias ambientais e Rodovia Rio – Santos – 
patrimônios e fontes orais no litoral norte de São Paulo 
(Processo Fapesp 2011/50511-6). A proposta para a 
Iniciação Científica é que o jovem pesquisador dedique-
se a analise e investigação das teorias e métodos 
próprios da História Oral. Além da experiência teórica, o 
estudante poderá colocar em prática suas 
investigações através das entrevistas realizadas no 
litoral norte de São Paulo sobre questões ambientais e 
patrimoniais. A ida a campo do estudante, orientada 
pelo pesquisador responsável pelo presente projeto, 
poderá ser custeada pelo próprio projeto Fapesp. 
Assim, propõe-se uma investigação tanto teórica como 
prática no campo da História Oral e do Patrimônio. 
História oral - Patrimônio - Meio ambiente 
 

Núcleo de Estudos de Políticas Públicas 

 
H1027 
AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO PROGRAMA DE 
FORMAÇÃO GERAL INTERDISCIPLINAR 
(PROFIS/UNICAMP) NA DIMENSÃO DE INCLUSÃO 
SOCIAL 
Caroline Melo Santos (Bolsista ProFIS/CNPq) e Profa. 
Dra. Ana Maria Alves Carneiro da Silva (Orientadora), 
Núcleo de Estudos de Políticas Públicas - NEPP, 
UNICAMP 
 
O objetivo deste projeto é apoiar a avaliação 
institucional do ProFis para especificamente avaliar os 
impactos do ProFis na inclusão social de seus 
participantes. Como os impactos são resultados de 
longo prazo, o recorte do projeto é avaliar os resultados 
preliminares do ProFis na promoção da inclusão social 
de seus alunos. Para que isso ocorra, faz-se necessário 
a leitura e análise de textos específicos sobre o tema 
de ensino superior, avaliação de programas e ação 
afirmativa para ajudar desenvolver os instrumentos de 
coleta de dados para esta dimensão da avaliação, bem 
como apoiar a coleta e análise de dados.  
Avaliação - Ação-afirmativa - ProFIS 
 
 
H1028 
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO PROGRAMA DE 
FORMAÇÃO GERAL INTERDISCIPLINAR 
(PROFIS/UNICAMP) NA TRAJETÓRIA 
PROFISSIONAL 
Marcos Adriano V. C. C. S. de Oliveira (Bolsista 
ProFIS/CNPq) e Profa. Dra. Ana Maria Alves Carneiro 
da Silva (Orientadora), Núcleo de Estudos de Políticas 
Públicas - NEPP, UNICAMP 
 
O Programa de Formação Interdisciplinar Superior 
(ProFIS) busca a formação de seus alunos nas diversas 
áreas do conhecimento e, como resultado dessa ação, 
a geração de jovens com amplos conhecimentos 
culturais e científicos, preparados para o exercício da 
cidadania e para o mercado de trabalho. O Programa 
vem sendo avaliado desde seu início em 2011, sendo 
que um dos objetivos da avaliação institucional do 
ProFIS é estimar o impacto do curso na trajetória 
profissional de seus participantes e, quais fatores, como 
a grade disciplinar ou as experiências no ambiente 
universitário, influenciam na escolha da carreira. Esta 
pesquisa de iniciação científica tem por objetivo revisar 
os indicadores utilizados na avaliação do impacto da 
trajetória profissional. Para isso, foi realizada uma 
revisão bibliográfica enfocando a organização do 
ensino superior no Brasil, avaliação de programas e 
avaliação do impacto do ensino superior na trajetória 
profissional. A partir destas leituras serão revisados os 
instrumentos de coleta de dados utilizados na avaliação 
do ProFIS. 
Avaliação de impacto - Ensino superior - Trajetória profissional 
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Centro de Memória 

 
H1029 
LITERATURA BRASILEIRA: DO BARROCO AO 
MODERNISMO 
Augusto Machado Ramos (Bolsista PICJr/CNPq) e 
Profa. Dra. Claudia Marinho Wanderley (Orientadora), 
Centro de Memória - CMU, UNICAMP 
 
O trabalho refere-se ao desenvolvimento de uma 
coleção digital no software Greenstone, a qual  tem por 
tema: Literatura Brasileira e como ela se desenvolve no 
país. O objetivo é formar um acervo, que será ao 
termino do projeto disponibilizado na Web, juntamente 
com um artigo científico e o texto-base que trata e 
explana sobre o tema da coleção.A construção da 
coleção digital, como dissemos, ocorre em dois eixos: 
uma coleção digital e um artigo que apresenta o tema 
da coleção, este sendo feito com base em leitura de 
livros, pesquisas na Web, e em alguns casos, debates 
com  alguns doutores na área, de modo que a coleção 
sobre literatura brasileira tenha fontes consistentes.O 
artigo científico sobre literatura brasileira, remonta de 
1601, com a publicação do livro Prosopopeia, de Bento 
Teixeira, e vai até a semana de Arte Moderna de São 
Paulo (1922).   Este artigo é necessário junto à coleção 
para que possa haver para o leitor uma interligação 
entre a coleção e do tema. O artigo detalha, portanto, 
como surgiu e se desenvolveu a nossa literatura desde 
o século XVII até a Semana de Arte Moderna. 
Literatura brasileira - Movimentos literários - Coleção digital 
 
 
H1030 
ESTUDO BIOGRÁFICO DE MICHAEL JACKSON 
Paula Eduarda Justino Ribeiro (Bolsista PICJr/CNPq) e 
Profa. Dra. Claudia Marinho Wanderley (Orientadora), 
Centro de Memória - CMU, UNICAMP 
 
Michael foi um dos responsáveis pelo novo rumo que o 
mundo da música seguiu. Ultrapassou os padrões da 
época e criou novas expectativas. Além de quebrar a 
barreira que impedia os negros de mostrarem seus 
talentos. E também influencia uma geração de crianças 
negras ao redor do mundo que vêem a possibilidade do 
sucesso e reconhecimento profissional como uma 
realidade concreta. Michael Joseph Jackson nasceu no 
dia 29 de Agosto de 1958, em Garry, uma cidade de 
Indiana, um dos cinqüenta estados dos Estados Unidos 
da América. Ingressou na carreira musical ao lado de 
seus irmãos Jackie, Jermaine, Tito e Marlon.; eles 
formaram o grupo Jackson Five, criado em 1964 por 
alguns membros da Família Jackson. O grupo alcançou 
um sucesso imenso, porém terminou na década de 90. 
Em 1970 se iniciou paralelamente a carreira solo de 

Michael Jackson. Ultrapassou limites de vendas e se 
tornou mundialmente conhecido, não só por sua 
carreira musical, mas também por suas ações 
filantrópicas. Michael mostrou que todos nascemos com 
um talento, basta descobrí-lo e aperfeiçoá-lo; foi um 
exemplo para todos. Jackson faleceu na manhã do dia 
25 de Junho de 2009, em Los Angeles. Mas ainda é 
lembrado, por ter se tornado uma lenda e 
mundialmente conhecido como o Rei do Pop.  
Biografia - Música - Coleção digital 
 
 
H1031 
HISTÓRIA DO CINEMA: DO SURGIMENTO ATÉ SUA 
CHEGADA NO BRASIL 
Virginia de Mauro Faccio Gonçalves Dias (Bolsista 
PICJr/CNPq) e Profa. Dra. Claudia Marinho Wanderley 
(Orientadora), Centro de Memória - CMU, UNICAMP 
 
Quando pronunciamos a palavra Cinema logo nos 
lembramos das telonas encontradas nos shopping’s, 
mas o Cinema possui uma grande história que surgiu 
no fim do século XIX. As curiosidades dos seres 
humanos são responsáveis por grandes invenções. O 
exemplo vivo disso é o Cinema onde muitas pessoas 
experimentaram criar aparelhos que fizessem um 
desenho apresentar movimentos. O cinema conquistou 
e conquista a todos e muitos filmes são usados para 
levar mensagens de reflexão e educação. Apesar de 
algumas invenções criadas, o Cinema só é possível 
graças a invenção do Cinematógrafo pelos Irmãos 
Lumière no fim do século XIX. A primeira exibição 
pública e paga do cinema aconteceu dia 28 de 
dezembro de 1895 no subterrâneo do Grand Café em 
Paris, onde foram filmes com duração de 40 a 50 
segundos já que os rolos de película tinham quinze 
metros de comprimento. Em 1911 foi construído o 
primeiro estúdio de cinema chamado Hollywood. Foi a 
partir dessa criação que apareceram outros estúdios e 
a cidade de Los Angeles ficou conhecida como capital 
do Cinema. Com essa pesquisa mostramos parte desta 
história e despertamos as curiosidades dos leitores. 
História - Cinema - Bibliotecas digitais 
 

Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira 

 
H1032 
ADOLESCENTES MULTIPLICADORES DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NA ESCOLA 
Taís Fernanda Scholl (Bolsista PICJr/CNPq), Beatriz 
Furlan Toledo (PICJr), Caroline Galvão Velozo (PICJr), 
Karine Rodrigues Firmino (PICJr) e Profa. Dra. Marta 
Fuentes Rojas (Orientadora), Faculdade de Ciências 
Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 



Projetos PicJr da Área de Ciências Humanas 

 354 

 
A participação do adolescente na discussão das 
politicas públicas de saúde direcionadas para esta faixa 
etária torna-se relevante por ser um momento de 
grandes transformações tanto físicas, psicológicas e 
sociais, assim como também pelas situações de risco 
que o adolescente enfrenta na atualidade. O objetivo 
desta pesquisa foi tornar os adolescentes 
multiplicadores e promotores das políticas públicas nos 
seus centros educacionais. A metodologia do trabalho 
foram grupos de discussão e pesquisa sobre temas que 
afligem aos estudantes das quatro escolas envolvidas 
no estudo. Foi realizada uma enquete com os 
adolescentes de 10-19 anos matriculados nas 
respectivas escolas, com a finalidade de apontar os 
maiores problemas que eles vivenciam como 
adolescentes.  Dentro dos problemas que foram mais 
apontados temos: violência, problemas nas relações 
sociais (pais, namoros, amigos, outros), falta de 
infraestrutura da cidade para acolher o adolescente e 
exercer sua cidadania e expectativa de futuro 
relacionada com formação e oportunidades. Foi 
programado um fórum dos adolescentes destas escolas 
com a finalidade de dar voz ao adolescente e através 
de oficinas discutirem e levantar estratégias de solução 
dos problemas. O trabalho feito nas oficinas será 
apresentado em plenária e promovido um debate com 
autoridades do município. O envolvimento dos alunos 
do PicJr. tem sido muito significativo e foi possível 
perceber o interesse e mudanças na postura e no 
comportamento dentro e fora da própria escola 
Adolescente - Políticas públicas - Saúde 
 

Faculdade de Educação 

 
H1033 
PROJETO FABULOGRAFIAS EM ÁFRICAS-
CARTÕES-POSTAIS 
Geyse Mary Magalhães Porto (Bolsista PICJr/CNPq), 
Laís Oliveira Silva Nines (PICJr) e Profa. Dra. Alik 
Wunder (Orientadora), Faculdade de Educação - FE, 
UNICAMP 
 
Fabulações, literaturas, imagens... O projeto 
“Fabulografias em áfricas-cartões-postais” propõe 
reflexões e criações em torno da pergunta “Que áfricas 
ventam por você?”. A equipe é formada por um coletivo 
de pesquisadores, estudantes de graduação, pós-
graduação e ensino médio, artistas visuais e artistas 
que lidam com a cultura afro-brasileira na cidade de 
Campinas. Em meio de textos, poesias, fotografias, 
filmes e vídeos criamos “cartões-postais” movidos pelas 
sensações das áfricas que nos perpassam. A partir da 
pergunta que move o projeto conseguimos fazer muitas 
criações em oficinas de fotografias, de designer gráfico, 
de poesia que estimularam nossas imaginações. Além 

das oficinas, realizamos leituras de textos literários 
como de Manuel de Barros e Mia Couto, assistimos a 
filmes e participamos de seminários e palestras na 
Faculdade de Educação do grupo de Estudos 
Audiovisuais OLHO. Para concluirmos nossa iniciação 
científica pretendemos fazer exposições e intervenções 
com alunos de nossas escolas e oficinas de produção 
de poesias a partir dos cartões-postais criados no 
projeto. 
Imagem  - Literatura - Africanidades 
 
 
H1034 
JUVENTUDE, TECNOLOGIA E ESCOLA: ALGUMAS 
APROXIMAÇÕES 
Alejandra Thaís Guillen Oliveira (Bolsista PICJr/CNPq), 
Lucas Teodoro Cadonhoto Silva (PICJr), Ludmila Paes 
Peixoto de Paula (PICJr), Rebeca Giorgiani dos Santos 
(PICJr), Fabiola Machado da Rosa e Profa. Dra. Dirce 
Djanira Pacheco e Zan (Orientadora), Faculdade de 
Educação - FE, UNICAMP 
 
Este trabalho foi desenvolvido em quatro escolas 
estaduais da cidade de Campinas (SP), com o objetivo 
de problematizar a relação da juventude com a 
tecnologia e compreender suas implicações na relação 
com a instituição escolar. Para tanto, foram aplicados 
599 questionários aos estudantes dos primeiros anos 
do ensino médio. A opção pelos alunos desta série se 
deu pelas altas taxas de repetência e evasão 
registradas em âmbito nacional. Visando descrever o 
fenômeno optamos pelo survey, a fim de compreender 
como os jovens têm utilizado das novas tecnologias e 
mídias. Compreendemos que o processo de ensino-
aprendizagem ocorre numa perspectiva relacional, 
sendo assim, acreditamos que se torna fundamental, 
frente às profundas transformações sociais e culturais 
contemporâneas, conhecer a relação que esses jovens, 
estudantes de ensino médio, têm construído com essas 
inovações e com a escola.  Os dados obtidos apontam 
para uma forte presença na web dos sujeitos 
investigados. Os usos feitos por essas novas 
tecnologias e mídias, se diferem pouco em relação aos 
quatro grupos investigados, mas é significativa a 
utilização que se faz para a busca de informação e 
acesso a sites de relacionamento. É possível 
afirmarmos que a sociabilidade destes sujeitos tem sido 
modificada em razão desse uso, bem como algumas 
das práticas valorizadas pela escola.  
Educação - Tecnologia - Juventude 
 
 
H1035 
GRUPOS ESCOLARES DE CAMPINAS: 
RECONSTRUIR A HISTÓRIA PARA PRESERVAR A 
MEMÓRIA 
Denise Cristina Pereira Ramos (Bolsista PICJr/CNPq), 
Luana Cristina Ferreira da Silva (PICJr), Luis Eduardo 
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dos Santos Dias, Silvia Cason e Profa. Dra. Maria 
Cristina Menezes (Orientadora), Faculdade de 
Educação - FE, UNICAMP 
 
A organização e a preservação dos acervos, 
documentais e bibliográficos, dos três primeiros Grupos 
Escolares de Campinas têm mobilizado os 
pesquisadores deste projeto, docentes, graduandos, 
pós-graduandos e alunos do Ensino Médio do PicJr. O 
trabalho desenvolve-se, sobretudo, visando a 
organização do acervo da biblioteca do segundo Grupo 
Escolar “Dr Quirino dos Santos”.  A situação dos livros 
exigiu o desenvolvimento de atividades como, 
primeiramente, a reunião dos itens bibliográficos 
dispersos no acervo da antiga Escola Normal, a recolha 
e a identificação dos itens exigiram, diante da situação 
precária de conservação dos mesmos, a retirada destes 
livros do acervo para os procedimentos de 
desinfestação e posterior higienização. Concomitante a 
essas atividades, investe-se também na organização 
dos documentos do arquivo histórico do 2º Grupo 
Escolar, seguindo o modelo de descrição que se vem 
procedendo com os documentos do 1º e do 3º Grupo 
Escolar de Campinas, de acordo com a Norma Geral 
Internacional de Descrição Arquivística ISAD-G. O 
trabalho tem apresentado bons resultados, o que já se 
percebe na organização dos espaços de guarda e na 
conservação do acervo documental e bibliográfico.      
Biblioteca escolar - Arquivo escolar - Grupos escolares 
 
 
H1036 
PRESEVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DA EE 
"CULTO À CIÊNCIA" 
Larissa Roncolatto de Carvalho (Bolsista PICJr/CNPq), 
Alline Sayuri T. Alves (PICJr), Ana Karoline Estevan da 
S. Souza (PICJr), Bárbara Xavier de Oliveira (PICJr), 
Felipe Tanaka Nabeshima (PICJr), Marli Miranda Farias 
e Profa. Dra. Maria Cristina Menezes (Orientadora), 
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 
 
O projeto aborda a organização e a descrição dos 
documentos e livros do arquivo histórico e da biblioteca 
do 1º Ginásio de Campinas, que funcionou de 1896 a 
1942, no prédio da atual EE “Culto à Ciência”.  As 
atividades são desenvolvidas pelo grupo de alunos da 
EE Culto à Ciência em sua própria escola e envolvem 
desde a desinfestação e higienização de documentos e 
livros à separação em estantes por área de 
conhecimentos e por tipologia documental, além de 
ordem cronológica e ordem alfabética para documentos 
e livros. Tais atividades permitiram aos bolsistas 
contato com a Norma Geral Internacional de Descrição 
Arquivística ISAD-G, e conhecimento de base de dados 
específica para manuais escolares a partir de programa 
da UNESCO. Ao trabalho com o acervo histórico 
acrescenta-se a participação dos estudantes nos 
encontros, nacional e internacional, sobre o patrimônio 

histórico educativo, promovidos pelo Grupo de 
Pesquisa CIVILIS, do qual participam. Dentre os 
principais resultados destaca-se que os alunos 
colaboram para a preservação da memória da 
instituição centenária em que estudam, conhecendo a 
sua história em um processo de reconstrução através 
dos documentos históricos do arquivo escolar, sejam 
escritos, iconográficos, bibliográficos ou museológicos.  
Arquivo escolar - Manuais escolares - Cultura material 
 

Instituto de Artes 

 
H1037 
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E CIDADANIA 
Carla Santana Grechi (Bolsista PICJr/CNPq), Rodrigo 
Arruda Ferreira (PICJr),Gleycilaine Rodrigues de 
Oliveira (PICJr), Franciele Garcez de Oliveira (PICJr), 
Karina Baptista de Souza (PICJr), Sabrina Yuri Odo 
Rocha (PICJr) e Prof. Dr. José Eduardo Ribeiro de 
Paiva (Orientador), Instituto de Artes - IA, UNICAMP 
 
A ideia básica deste projeto consiste em capacitar o 
grupo de bolsistas sobre a utilização das tecnologias de 
produção audiovisual voltadas as discussões sobre 
cidadania, tema este que proporciona um grande 
debate entre os participantes. A eles, estar em um 
ambiente universitário e ter acesso aos meios e aos 
conhecimentos  da produção audiovisual, é um modo 
de praticar a cidadania como exercício de direitos e 
deveres pela retratação da realidade social através da 
produção de conteúdos específicos. Estas produções 
permitem discutir sentimentos e interpretar a cidadania, 
em uma forma diferenciada de apresentar os problemas 
além dos vividos diariamente. Por meio de  discussões 
e participações em  trabalhos audiovisuais, procura-se 
construir uma visão crítica da sociedade e retratar a 
realidade através destes trabalhos, procurando realizar 
uma série de produtos a partir das experiências ou  
anseios dos participantes. A partir do contato com 
profissionais da área de rádio e TV, da visualização de 
uma série de documentários e outros produtos 
audiovisuais e do conhecimento de seus métodos de 
produção e das tecnologias utilizadas para tal, o projeto 
coloca em prática  o produção audiovisual com seus 
participantes, desde a elaboração dos roteiros até a 
captação de imagens e a edição final.  
Cidadania - Comunicação - Produção audiovisual 
 

Instituto de Estudos da Linguagem 

 
H1038 
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CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS 
FOTOGRÁFICOS DO FUNDO ABÍLIO PEREIRA DE 
ALMEIDA 
Tamires Naiara da Costa (Bolsista PICJr/CNPq), 
Rosana Godoy dos Santos (PICJr), Wenderson Silva 
Rabelo (PICJr) e Profa. Dra. Raquel Salek Fiad 
(Orientadora), Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, 
UNICAMP 
 
Neste projeto, pretendemos realizar a conservação e o 
acondicionamento de fotografias avulsas e álbuns 
fotográficos referentes à vida pessoal e profissional do 
titular, que totalizam 1032 fotografias em p&b. Tal 
atividade demanda procedimentos de conservação 
preventiva e de restauro, como a higienização 
mecânica e a desinfecção das fotografias e folhas dos 
álbuns, a remoção de materiais causadores de 
deterioração, a execução de pequenos reparos, o 
reforço na encadernação e o acondicionamento. 
Preservação - Documentação fotográfica - Arquivo pessoal 
 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 

 
H1039 
SIGNOS DA IMAGEM: A FOTOGRAFIA COMO 
REGISTRO DOCUMENTAL 
Mateus Ibrahim (Bolsista PICJr/CNPq), Aline Hellen 
Barbosa (PICJr) e Prof. Dr. Álvaro Gabriel Bianchi 
Mendez (Orientador), Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas - IFCH, UNICAMP 
 
Há quase 40 anos o Arquivo Edgard Leuenroth firma-se 
como importante centro de pesquisa e documentação 
social, o arquivo é um espaço de contato com fontes 
documentais originais, construídas pelos agentes 
sociais que marcaram presença com suas ações 
políticas, sociais ou culturais no cenário histórico 
nacional. Sua missão é receber, cuidar, guardar e dar 
acesso aos documentos. O projeto propõe-se a um 
estudo em três importantes conjuntos fotográficos do 
acervo do AEL (Octávio Brandão, Teatro Oficina, Brasil: 
Nunca Mais) envolvendo conservação documental e 
identificação dos signos imagéticos para uma 
contextualização entre a coleção fotográfica e tempo 
histórico relacional a cada conjunto documental 
analisado. 
Memória - Conservação - Fotografia 
 
 
H1040 
ACERVO ARQUEOLÓGICO DO ARQUIVO PAULO 
DUARTE 
Débora de Almeida (Bolsista PICJr/CNPq), Letícia 
Correa de Souza (PICJr) e Prof. Dr. Pedro Paulo Abreu 
Funari (Orientador), Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas - IFCH, UNICAMP 

 
Paulo Alfeu Junqueira Duarte (16 de novembro de 1899 
a 13 de março de 1984) foi um homem importantíssimo 
para o Estado de São Paulo e também para o Brasil, 
sendo jornalista, arqueólogo, professor universitário e 
atuando também como um dos fundadores da 
Universidade de São Paulo; do Instituto de Pré-História 
e do Instituto Paulista de Oceanografia. Foi uma pessoa 
com uma vida profissional e política muito ativa, sendo 
por isso também exilado várias vezes, o que contribuiu 
para seu aprimoramento cultural. Como podemos 
perceber a partir de seus documentos, Paulo Duarte fez 
muito, mas atualmente é pouco conhecido. O Projeto 
Acervo Arqueológico do Arquivo Paulo Duarte baseia-
se no fichamento dos documentos referentes à 
Arqueologia, Patrimônio, Memória presentes no Fundo 
Paulo Duarte, que encontra-se no Centro de 
Documentação Cultural Alexandre Eulálio 
(Cedae/Unicamp). Tendo por objetivo deixar à 
disposição de pesquisadores as fichas, por nós feitas, 
em um banco de dados, para facilitar a localização de 
pastas e seus devidos documentos, além de podermos 
tornar este arquivo mais conhecido. Até agora, além 
das atividades no arquivo, realizamos também estudos 
do meio para refletir sobre o patrimônio cultural de 
Campinas e participamos de algumas atividades no 
Laboratório de Arqueologia Pública. Tais atividades nos 
possibilitaram entender melhor conceitos de ciências 
humanas e a partir da experiência de Paulo Duarte 
passar a refletir nossa sociedade de forma mais crítica. 
Paulo Duarte - Memória - Arqueologia pública 
 

Instituto de Geociências 

 
H1041 
MAPEAMENTO DO USO DA TERRA NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE CAMPINAS 
Natália Cristina Vadillo (Bolsista PICJr/CNPq), Amanda 
Caroline Inácio de Almeida (PICJr), Danlei Alves 
Tavares da Cruz (PICJr), Keilla Gama de Souza (PICJr) 
e Prof. Dr. Lindon Fonseca Matias (Orientador), Instituto 
de Geociências - IG, UNICAMP 
 
O projeto faz parte do Programa de Iniciação Científica 
Júnior (PICJr) e envolve quatro alunos do ensino médio 
de escolas públicas da cidade de Campinas, 
participando da realização do mapeamento das formas 
atuais de uso e ocupação da terra nos municípios da 
Região Metropolitana de Campinas (RMC), composta 
por dezenove municípios. Os alunos foram capacitados 
em atividades de mapeamento com uso de 
geotecnologias por meio de cursos, tarefas práticas e 
atividades em laboratório. A atuação dos bolsistas 
desenvolveu-se em atividades de mapeamento a partir 
de interpretação visual de imagens de satélite 
(ALOS/PRISM), uso de técnicas de Sistemas de 
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Informação Geográfica (SIG), com suporte no programa 
ArcGIS 10, e participação em atividades de verificação 
em campo com receptor GPS nos diversos municípios 
da região. A participação no projeto possibilitou aos 
alunos do ensino médio convivência com o ambiente 
universitário e contato com modernas tecnologias de 
mapeamento e atividades de pesquisa voltada para 
análise de tema afeito ao espaço geográfico 
metropolitano, contribuindo para fortalecer sua 
formação educacional e voltada para a cidadania. 
Mapeamento - Uso da terra - Campinas 
 

Laboratório de Estudos Avançados em 
Jornalismo 

 
H1042 
CIÊNCIAS EM TRANSE: O QUE PODE A ESCRITA 
DA/NA DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA? 
Elena Mambrini de Oliveira (Bolsista PICJr/CNPq), 
Aline Gastardeli Tavares da Câmara e Profa. Dra. 
Susana Oliveira Dias (Orientadora), Laboratório de 
Estudos Avançados em Jornalismo - LABJOR, 
UNICAMP 
 
Este projeto de iniciação científica insere-se no projeto 
do PICJr “MultiTão em transe: investigações em 
divulgação científica e cultural”. Pretendemos pensar a 
escrita como possibilidade de ampliação do conceito de 
clichê e o modelo de divulgação cientifica proposto nas 
escolas públicas, em especial as que atendem o ensino 
médio. Propomos analisar como o conceito de clichê é 
movimentado nas atividades de divulgação propostas 
no projeto “Vida e tempo em proliferação: investigações 
das potencialidades das imagens de divulgação das 
mudanças climáticas" (Faepex) e ampliar essas 
análises com a realização de oficinas e conversas em 
roda com alunos de uma escola de ensino médio. 
Investimos, deste modo, numa criação conjunta de 
possibilidades políticas de ciências e divulgações que 
passam pelo desafio de pensar a escrita como capaz 
de desestabilizar e fissurar os clichês que rodeiam as 
escritas contemporâneas, especialmente a escrita 
da/na divulgação científica. 
Divulgação Científica - Clichê - Jovens 
 
 
H1043 
DIVAGAÇÕES EM "FICÇÕES" DE BORGES, A 
RELAÇÃO ENTRE FICÇÃO E VERDADE NA 
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
Fernanda Silva Avelar (Bolsista PICJr/CNPq), Renato 
Salgado de Melo Oliveira e Profa. Dra. Susana Oliveira 
Dias (Orientadora), Laboratório de Estudos Avançados 
em Jornalismo - LABJOR, UNICAMP 
 

Esta pesquisa de iniciação científica está inserida no 
projeto de pesquisa e extensão “Multidão em transe: 
experimentação em divulgação científica e cultural” 
(PICJr. – CNPq/Faepex), que busca proliferar as 
noções de culturas e ciências em divagações por 
escritas, vídeos, fotos e sons. O projeto tem como 
intuito mostrar que há diversas possibilidades de 
pensamentos e criações que perpassam pelas culturas 
e ciências, entre eles, destacamos, para pensar nesta 
pesquisa, a relação entre a ficção e a verdade na 
divulgação científica. A partir do estudo de autores 
como Nietzsche, Umberto Eco e Italo Calvino procuram 
os investigar diferentes formas de aproximação com o 
conto “Funes, o memorioso” do escritor argentino Jorge 
Luis Borges. O objetivo desse esforço é estudar a 
relação entre ficção, realidade e ciência em alguns 
contos da coletânea “Ficções” de Borges. Para tanto, 
são também explorados os estudos de Eduardo 
Pellejero, sobre as potências políticas e poéticas da 
ficção, bem como os escritos de Ronald Bogue, sobre 
literatura, fabulação e política. 
Divulgação científica - Ficção - Arte 
 
 
H1044 
PASSEIO PELO BOSQUE DA FICÇÃO: 
LITERATURAS E EXPERIMENTAÇÕES ESCRITAS 
Helen Caroline da Silva Camillo (Bolsista PICJr/CNPq), 
Sheyla Smanioto Macedo e Profa. Dra. Susana Oliveira 
Dias (Orientadora), Laboratório de Estudos Avançados 
em Jornalismo - LABJOR, UNICAMP 
 
Nesse projeto de iniciação científica júnior temos nos 
focado em experimentações a partir de obras literárias 
e cinematográficas, investigando outras estratégias de 
criação textual como meio para nos aproximarmos das 
escritas da divulgação científica e cultural. Trabalhamos 
com obras literárias como Hamlet, a qual provocou 
conversas sobre a escrita, os personagens e sua 
relação com a ação. Essa relação foi pensada como 
desenvolvimento a um final que ressignifica diversos 
elementos da narrativa fazendo-se um “ponto de 
virada”. Buscamos pensar, nesse contexto, os 
desdobramentos da referida obra literária em objetos 
culturais mais recentes, como animações, filmes e 
textos contemporâneos. Exploramos possibilidades 
envolvidas em torno da “corrida contra o destino”, que 
vimos ser um tema comum nessas narrativas, através 
da criação de textos em que o personagem principal 
(como Hamlet e Édipo) foge de seu destino anunciado, 
mas acaba por justamente encontrá-lo. Neste trabalho, 
entre a criação e a leitura de textos clássicos, 
pensamos desde as influências textuais sugeridas, até 
as influências que se revelam no texto criado, buscando 
a partir do familiar (as repetições, o clichê) para, no 
caminho dessa pesquisa, explorar nossa relação junto 
às narrativas. 
Escrita - Experimentações - Ficção 
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H1045 
A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA ENTRE IMAGENS E 
PALAVRAS 
Mariana Ventura Corrêa Barbosa (Bolsista 
PICJr/CNPq), Fernanda Pestana (Co-orientadora) e 
Profa. Dra. Susana Oliveira Dias (Orientadora), 
Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo - 
LABJOR, UNICAMP 
 
Quando observamos uma imagem fotográfica e os 
elementos nela contidos, geralmente nossas primeiras 
impressões são logo captadas pelos sentidos. Mas não 
só os elementos na imagem em si nos chamam à 
atenção quando a mesma está acompanhada, por 
exemplo, de uma legenda. É interesse desta pesquisa 
estudar a relação estabelecida entre a imagem e a 
palavra, levando em consideração como a palavra pode 
exercer um papel repreensivo sobre nós que a vemos 
quando esta se propõe a fixar alguma representação 
sobre a imagem. Para trabalhar essa questão 
escolhemos capas de revistas sobre o tema das 
mudanças climáticas que, de alguma forma, tentam 
escapar a este papel repreensivo das legendas - 
imagens que potencializem a proliferação de outros 
sentidos e sensações. As imagens escolhidas fazem 
parte da instalação “Vida e tempo em proliferação”, que 
foi levada à escolas públicas de Campinas em 2011 e 
que se transformou em um evento maior, organizado 
pelo grupo multiTÃO, que acontecerá em junho de 
2012, com palestras, oficinas e apresentações artísticas 
voltadas também para as escolas. A pesquisa faz parte 
dos projetos “Multidão em transe: experimentações em 
divulgação científica e cultural” (CNPq/Faepex) e “Vida 
e tempo em proliferação: investigação das 
potencialidades de imagens de divulgação das 
mudanças climáticas” (Faepex). 
Imagem - Divulgação científica - Legenda 
 
 
H1046 
PROLIFERAR: POR ENTRE FOTOGRAFIAS E 
ESCRITAS 
Tainá Cristini Chicão (Bolsista PICJr/CNPq), Tainá de 
Luccas e Profa. Dra. Susana Oliveira Dias 
(Orientadora), Laboratório de Estudos Avançados em 
Jornalismo - LABJOR, UNICAMP 
 
Em jornais e revistas as fotografias se encontram 
constantemente atreladas a significados direcionados 
por textos e legendas - que fazem com que o nosso 
olhar se limite às significações dadas e seja deslocado 
de outros elementos visuais e poéticos que compõem 
uma imagem. Seria possível nos desprendemos dessas 
representações da realidade e dos acontecimentos que 
ocorrem em um determinado tempo pré-estabelecido 
pelas mídias e buscarmos outras possibilidades para 

pensar as imagens na divulgação científica? Neste 
projeto procuramos novas proliferações com as 
imagens de laboratório selecionadas nas mídias, 
levando-as para as ruas da Unicamp, onde o público 
participa da criação de novas possibilidades de escritas 
com estas fotografias, que mesclam ciência e arte. Esta 
pesquisa é parte das atividades realizadas pelos 
projetos “Multidão em transe: investigações em 
divulgação cientifica e cultural” (PICJr.) e “Vida e tempo 
em proliferação: experimentações na divulgação 
científica das mudanças climáticas” (Faepex). 
Fotografia - Público - Arte 
 

Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais 

 
H1047 
LEITURAS DO MUNDO MATERIAL - PRÁTICAS EM 
UM LABORATÓRIO DE ARQUEOLOGIA PÚBLICA 
Gabriela Freitas da Silva (Bolsista PICJr/CNPq), 
Marllen Cristina do Nascimento Fernandes (PICJr) e 
Profa. Dra. Aline Vieira de Carvalho (Orientadora), 
Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais - NEPAM, 
UNICAMP 
 
Ainda pouco conhecida e divulgada no Brasil, a 
Arqueologia é o estudo dos materiais fabricados ou 
produzidos pelo homem ao longo da História e que 
trazem características culturais que contribuem para a 
resposta de muitas questões levantadas sobre o nosso 
passado.  No Projeto Leituras do Mundo Material: 
Práticas em um Laboratório de Arqueologia Pública 
temos a oportunidade de lidar com diversos tipos de 
materiais arqueológicos (históricos e pré-históricos) que 
compõem o acervo Laboratório de Arqueologia Pública 
Paulo Duarte; realizando trabalhos como lavagem, 
numeração e inventário das peças vindas de diversas 
partes do Brasil através de processos de salvamento 
arqueológico. Além destas atividades, realizamos 
também ao longo do projeto discussões sobre os 
conceitos de História, Memória, Patrimônio e 
Arqueologia, e sobre a vida do intelectual Paulo Duarte, 
que nomeia nosso laboratório. Tivemos também a 
oportunidade de realizar durante o projeto um estudo 
do meio pelos patrimônios de Campinas que serviu 
para que tivéssemos um olhar diferenciado em relação 
aos monumentos que fazem parte do nosso dia-a-dia. A 
experiência no Laboratório nos tem proporcionado uma 
grande oportunidade interagir com o meio universitário 
e sobretudo a entender melhor a história e a realidade 
de nossa sociedade. 
Arqueologia pública - Patrimônio - Identidades 
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Núcleo Interdisciplinar de Comunicação 
Sonora 

 
H1048 
PROCESSOS E PERFORMANCES DE ARTE 
SONORA E MÚSICA COMPUTACIONAL 
Giovanna Aparecida Jardim (Bolsista PICJr/CNPq), 
João Pedro Santos Vidiri (PICJr), Paulo de Almeida 
Sachs e Prof. Dr. José Eduardo Fornari Novo Junior 
(Orientador), Núcleo Interdisciplinar de Comunicação 
Sonora - NICS, UNICAMP 
 
O objetivo do projeto de Iniciação Cientifica Júnior 
(PicJr) em Processos e Performances de Arte Sonora e 
Música Computacional é permitir que os alunos se 
tornem agentes ativos em relação à percepção, análise, 
processamento e criação de som. Foram utilizadas para 
este fim ferramentas contemporâneas, sejam 
tecnológicas ou teórico-metodológicas. O projeto não 
foca na mudança de gosto musical dos alunos 
participantes, mas sim na melhoria da compreensão e 
interação musical, de modo a permitir sua 
independência e criatividade ao interagirem com o 
universo sonoro contemporâneo. Atualmente, são 
realizadas nesse projeto reuniões com alunos e 
monitor, visando o: aprendizado de gestos para a 
improvisação, em abordagem generativa; noções de 
percussão corporal; estudo com instrumento musical 
(leitura e interpretação de partituras musicais, ao 
piano); solfejo melódico através da pedagogia Kodály e 
solfejo de objetos sonoros, a partir da abordagem de 
Pierre Schaeffer, com aplicação na síntese sonora, em 
ambiente de programação com interface visual 
interativa - Pure Data (http://puredata.info). Em conjunto 
com o monitore, os alunos planejam realizar 
performances artísticas multimodais, aplicando o 
conhecimento construído durante este projeto. Com 
base no início das atividades acima mencionadas, 
foram relatadas mudanças espontâneas no modo como 
os alunos apreciam música, com uma audição mais 
analítica em relação ao som, bem como em suas 
posturas, que se tornaram mais conscientes, diante da 
paisagem sonora e repertório musical em que estão 
inseridos diariamente. 
Performance multimodal - Interface gestual - Musicalização 
 

Núcleo Interdisciplinar de Informática 
Aplicada à Educação 

 
H1049 
DESVENDANDO O MISTÉRIO DA PESQUISA 
ESCOLAR CONTADOS EM QUADRINHOS 
Larissa Aparecida de Souza (Bolsista PICJr/CNPq), 
Adayne Cândido Maciel (PICJr), José Eduardo Dorta 

Esteves (PICJr), Flávia de Oliveira Teixeira (PICJr), 
Vivian de Paula Benedetto (PICJr), Valeria dos Santos 
Gouveia Martins, Danielle Dantas de Sousa (Co-
orientadoras) e Prof. Dr. João Vilhete Viegas D’Abreu 
(Orientador), Núcleo Interdisciplinar de Informática 
Aplicada à Educação - NIED, UNICAMP 
 
O projeto visa a disseminação da informação para 
jovens em idade escolar, abrangendo acesso a  
diferentes fontes de informação e, posicionando-as 
como um elemento de fundamental importância na 
construção da cidadania, sendo a biblioteca um 
recurso-chave para tal. Nosso objetivo envolve 
desmistificar o processo de pesquisa escolar e expandi-
la, aproveitando todo o potencial artístico e 
comunicacional desta linguagem, de modo que o jovem 
veja que há inúmeras unidades de informação à sua 
disposição. Utiliza como recurso pedagógico a 
construção de histórias em quadrinhos (HQ’s), 
aproximando assim o processo de pesquisa contido no 
enredo do leitor. Durante o período de atividades, 
tivemos a oportunidade de visitar, além dos setores da 
Biblioteca Central Cesar Lattes (BCCL), outras 
bibliotecas da Universidade, onde pudemos observar a 
arquitetura, acervos e serviços das diversas áreas do 
conhecimento e, a forma como a informação é 
organizada. Foi proposta a criação de um blog para 
maior divulgação do projeto, no qual é elaborado um 
diário de bordo com vídeos interativos voltados ao 
público em geral. Até o presente momento, a página 
possui 730 visitas. O projeto terá também como produto 
um vídeo demonstrativo da BCCL com a finalidade de 
apresentar as três faces desta: acesso, conservação e 
acessibilidade. Com esse conhecimento adquirido 
pretende-se a construção de três HQ’s objetivando a 
divulgação do projeto a comunidade. 
Pesquisa escolar - Fontes de informação acessível - 

Preservação/memória 
 
 
H1050 
ROBÓTICA PEDAGÓGICA COM SCRATCH 
Luis Guilherme Rodrigues (Bolsista PICJr/CNPq), Ingrid 
Brauna Teles (PICJr), Paulo Henrique Vilas Boas (Co-
orientador) e Prof. Dr. João Vilhete Viegas D’Abreu 
(Orientador), Núcleo Interdisciplinar de Informática 
Aplicada à Educação - NIED, UNICAMP 
 
O NIED/UNICAMP em sua área de pesquisa em 
Robótica Pedagógica vem desenvolvendo atividades, 
que envolvem a utilização do computador de Baixo 
Custo, Classmate, como ferramenta auxiliar no 
processo de construção de conhecimento em diferentes 
níveis de ensino. Atividades desenvolvidas neste 
contexto envolvem alunos do ensino médio. Um dos 
softwares que tem sido utilizado para interação de 
dispositivos robóticos com computadores Classmate é 
o scratch (http://scratch.mit.edu/). Com este software 
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tem sido possível construir ambientes de programação 
no qual alunos aprendem conceitos científicos à medida 
que constroem e controla dispositivos robóticos via 
computador. Este trabalho tem por objetivo apresentar 
alguns dispositivos robóticos construídos utilizando 
fundamentalmente o software Scratch e o computador 
Classmate. Usando como estrutura peças de montar de 
padrão comercial e não comercial, o processo de 
construção do carro envolveu aprendizado de: 
princípios mecânicos para montagem de um carro 
controlado a partir de botões (sentido e direção); 
eletrônica para implementação de circuitos básicos de 
controle e programação para a automação e controle 
do carro. Nesta abordagem, serão apresentados o 
carro e outros dispositivos robóticos desenvolvidos ao 
longo deste trabalho. 
Robótica pedagógica - Programação de computadores - Ensino 

médio 
 

Núcleo de Desenvolvimento da 
Criatividade 

 
H1051 
CONTAR HISTÓRIAS DA NOSSA HISTÓRIA: ERA 
UMA VEZ... 
Carolina Godoy (Bolsista PICJr/CNPq) e Profa. Dra. 
Cristiane Pereira Dias (Orientadora), Núcleo de 
Desenvolvimento da Criatividade - NUDECRI, 
UNICAMP 
 
O projeto consiste em explorar a imaginação das 
crianças que residem no Bairro Parque Eldorado 
(popularmente conhecido como “Eldorado dos Carajás”) 
e também envolvê-las em assuntos que tenham a ver 
com o aprendizado, como o alfabeto, a origem das 
festas típicas de nosso país, etc. Incentivamos as 
crianças a imaginar cada situação das histórias que 
contamos (uma história diferente a cada semana), e 
para isso, usamos os mais variados métodos para 
entretê-las e fazê-las entender o que está sendo 
passado, como por exemplo: slides, fantoches de pano, 
desenhos no quadro negro ou painéis e até música. O 
objetivo do projeto é basicamente encontrar toda 
semana uma nova história e um novo recurso de como 
contá-la, lembrando sempre de escolher histórias que 
tenham uma moral, um fato histórico ou um reforço na 
auto-estima das crianças. Depois que elas ouvem as 
histórias, é sempre passado uma atividade manual, 
envolvendo todos, para o reforço do aprendizado. 
Leitura - Contação - História 
 
 
H1052 
CONSTRUINDO CENAS QUADRO A QUADRO 
Rodrigo Rainha de Oliveira (Bolsista PICJr/CNPq) e 
Profa. Dra. Cristiane Pereira Dias (Orientadora), Núcleo 

de Desenvolvimento da Criatividade - NUDECRI, 
UNICAMP 
 
Meu projeto baseasse em desenvolver um trabalho de 
cenas com as crianças do Parque Eldorado dos 
Carajás, onde o mesmo segue seu desenvolvimento. 
Desenvolvo através de histórias, só que transformando 
essas histórias em cenas, para que assim tenha uma 
maior compreensão de quem está lendo, fazendo e 
assistindo. Esse projeto é importante para estimular a 
percepção de tudo que existe dentro de um texto ou 
história trabalhada. O objetivo não é formar atores, ou 
estimular essa área do conhecimento, mais sim fazer 
com que eles tenham uma maior percepção do que 
estão lendo. 
Cenas  - Quadro - Teatro 
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Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira 

 
T1053 
INVESTIGAÇÃO DA ENCAPSULAÇÃO DE CERAS 
POR COACERVAÇÃO COMPLEXA 
Lucas Fagundes Veiga Ribeiro (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Ana Silvia Prata Soares (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
Neste trabalho, foram investigados o uso da 
coacervação complexa para encapsular diferentes 
materiais de mudança de fase. Para isso, foi utilizado o 
sistema clássico gelatina-goma arábica e alterados 
alguns parâmetros de formulação como diferentes 
relações entre material de parede e componente ativo, 
e o uso de surfactantes. Além da eficiência de 
encapsulação, ainda foram utilizados como parâmetros 
de avaliação, a morfologia e o rendimento de partícula. 
O objetivo era o de avaliar potenciais materiais de 
mudança de fase para armazenamento de calor latente, 
como pela cera de parafina e palmitato de metila, 
verificar parâmetros de formulação importantes na 
produção das partículas utilizando um material fundido 
e comparar as características das partículas obtidas 
com diferentes composições de materiais fundidos. O 
rendimento em coacervados foi principalmente 
influenciado pela velocidade de homogeneização, de 
regulação do pH e de resfriamento. A determinação da 
eficiência de encapsulação foi influenciada tanto pelo 
método de verificação do óleo encapsulado quanto pela 
solução de rompimento de parede e pelo solvente 
utilizado, em ordem de significância. A utilização da 
técnica de coacervação complexa para 
microencapsular o palmitato de metila e a cera de 
parafina ainda precisa ser otimizada de modo a 
melhorar o rendimento do processo. 
Microencapsulação - Coacervação complexa - Cera 
 
 
T1054 
UM MODELO DE SIMULAÇÃO DISCRETA PARA O 
JOGO DE BASQUETEBOL 
Lucas Constantino Delago e Prof. Dr. Cristiano 
Torezzan (Orientador), Faculdade de Ciências 
Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
A ideia deste projeto de simulação consiste em utilizar 
técnicas de simulação discreta para simular uma 
partida de basquetebol. A motivação do estudo está 
relacionada ao crescente interesse no uso de 
ferramentas estatísticas e técnicas computacionais 
sofisticadas para analisar dados e identificar possíveis 
pontos de melhoria em esportes de alto rendimento. 

Exemplos de sucesso desta parceria são bastante 
conhecidos no vôlei, tênis, basquetebol e diversos 
outros esportes. A escolha do basquetebol deve-se ao 
fato de ser um esporte que possui diversas repetições 
de eventos aleatórios aproximadamente equivalentes. A 
simulação foi preparada para receber dados reais de 
equipes e simular confrontos. Utilizando estas 
simulações um técnico poderia, por exemplo, testar 
distintas escalações de sua equipe.  
Simulação - Discreta - Basquetebol 
 
 
T1055 
POTENCIAL DE ROTAS INOVADORAS DE 
PROCESSAMENTO DE  MATERIAIS À BASE DE 
MAGNÉSIO PARA ARMAZENAGEM DE 
HIDROGÊNIO 
Rafael de Paula Vilela (Bolsista PIBITI/CNPq) e Prof. 
Dr. Daniel Rodrigo Leiva (Orientador), Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
O propósito deste trabalho foi avaliar o potencial 
inovador dos resultados de pesquisas recentes sobre o 
processamento de materiais à base de magnésio para 
armazenagem de hidrogênio, através de uma análise 
criteriosa da informação científica e tecnológica sobre 
materiais armazenadores de hidrogênio, suas rotas de 
processamento assim como na sua utilização em 
tanques sólidos. As metas foram realizar revisão 
bibliográfica da sobre as técnicas de processamento de 
tais materiais, dos indicadores bibliométricos, estudar 
empresas potencialmente interessadas nas tecnologias 
de processamento e definir estratégias e expressões de 
buscas. Foram acessadas duas bases de dados, uma 
de artigo e outra de patentes, respectivamente a Web 
of Science© e Derwent Innovation Index©, nas quais 
foram realizadas buscas simples por tópicos, por 
enquanto, sobre as técnicas atuais de processamento 
de materiais à base de magnésio, foram encontrados 
em média 60 resultados, é possível explorar muito mais 
as bases, com ferramentas como as classificações 
internacionais de patentes (IPC), por exemplo. Dentro 
da gama de resultados possíveis, é preciso cercar os 
dados obtidos de forma a maximizar os resultados da 
expressão de busca para o caminho desejado e com 
informações relevantes. A expressão de busca pode 
conter Título, Autor, Grupo do Autor, Nome Publicação, 
Ano Publicação, Endereço, Idioma e Tipo e para que 
seja atingido resultados relevantes sobre o tema 
estudado é preciso trabalhar melhor a expressão. 
Informação tecnológica - Patentes - Armazenagem de hidrogênio 
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ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DE UMA MÁQUINA 
DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA 
Guilherme Mendes de Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Eduardo Paiva Okabe (Orientador), Faculdade 
de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
A expressão prototipagem rápida indica um conjunto de 
tecnologias utilizadas para criar um objeto 
tridimensional a partir de processos aditivos, onde o 
modelo físico é fabricado a partir da transposição de 
sucessivas camadas de material. Este método é guiado 
diretamente por desenhos e modelos assistidos por 
computador (CAD). Este tipo de tecnologia pode ser 
realizado de diversas maneiras e diferentes tipos de 
material podem ser adotados. Essa técnica vem se 
tornando peça fundamental no processo de 
desenvolvimento de produtos e a sua utilização na 
indústria brasileira é crescente em diferentes ramos. 
Este projeto se fundamenta na análise paramétrica da 
máquina. Os elementos principais do equipamento são 
analisados sob diferentes condições e diferentes 
combinações com outros elementos. Com a 
implementação dos elementos elásticos dentro do 
modelo da máquina de prototipagem, é realizada uma 
série de testes para identificar seu desempenho. As 
mudanças nos parâmetros são simuladas por meio de 
modelos computacionais dos elementos da máquina 
(elásticos e rígidos), que são capazes de prever o 
comportamento dinâmico do equipamento, sendo 
possível estudar a sensibilidade da máquina às 
alterações e variações das características dos 
elementos e, posteriormente, determinar os parâmetros 
relevantes para a otimização do projeto da máquina de 
prototipagem rápida. 
Prototipagem - Análise de sensibilidade - Simulação 
 
 
T1057 
OTIMIZAÇÃO DE DESEMPENHO DE UMA MÁQUINA 
DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA 
Rafael Cardoso de Almeida (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Eduardo Paiva Okabe (Orientador), Faculdade 
de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
A prototipagem rápida permite a construção de modelos 
diretamente de um modelo em 3D, permitindo a criação 
de modelos com uma grande complexidade. Baseando-
se no projeto fab@home, cujo CTI (Centro de 
Tecnologia da Informação Renato Archer) é 
colaborador, este projeto de pesquisa tem como 
objetivo  implementar  algoritmos  de  otimização, 
Hooke and Jeeves e Complex, que através de um 
modelo computacional, buscarão a melhor relação 
entre os parâmetros que influem em aspectos 
importantes como precisão, velocidade, repetibilidade e 
acabamento, sem negligenciar o custo de construção 

do equipamento. Utilizando o Método Hooke and 
Jeeves foi implementado na linguagem Python um 
algoritmo que busca a posição de equilíbrio do eixo no 
mancal hidrodinâmico, que é obtida nas coordenadas 
em que o calculo do locus é igual a zero. O algoritmo 
tem como entrada valores iniciais das coordenadas (z, 
y) e retorna as coordenadas dessas na posição de 
equilíbrio. A implementação do método Complex será 
realizada com intuito de poder comparar a eficiência 
dos métodos. Os algoritmos desenvolvidos serão 
integrados com a simulação dinâmica da máquina de 
prototipagem rápida. Uma série de configurações da 
máquina de prototipagem será testada, e para cada 
configuração serão reportados os valores encontrados 
de precisão/velocidade, e o tempo de otimização usado 
por cada método. 
Otimização - Prototipagem rápida - Desenvolvimento de produto 
 
 
T1058 
DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA 
PARA A ANÁLISE DE RISCOS EM PROJETOS DE 
UMA EMPRESA JÚNIOR 
Sullyen de Almeida (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Eduardo Paiva Okabe (Orientador), Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
No âmbito do Gerenciamento de Projetos em uma 
empresa júnior, o processo mais difícil de ser mapeado 
e controlado é o Gerenciamento de Riscos. É através 
da inserção de ferramentas que se pretende diminuir o 
grau de incerteza desse processo, gerado pela 
subjetividade das avaliações e das previsões 
necessárias. O tema desta proposta é a elaboração e a 
inserção de uma metodologia para o Gerenciamento de 
Riscos em projetos externos adotando as ferramentas 
FMEA (Análise de Modo e Efeito de Falha) e FTA 
(Análise da Árvore de Falhas) a fim de utilizar dados 
estatísticos nas análises. Para tanto, será feito um 
mapeamento dos processos que envolvem desde a 
chegada, até a entrega do projeto, uma aplicação das 
ferramentas em algum projeto já implantado, um estudo 
para introduzir dados quantitativos nas análises dos 
riscos e, partindo desses conhecimentos, será 
elaborada a metodologia a ser incorporada pela 
empresa júnior. 
Análise de riscos - Projeto - FMEA 
 
 
T1059 
VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA DE 
BIODIGESTORES E SEU POTENCIAL ENERGÉTICO 
Celeste Oliveira de Freitas (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Ieda Kanashiro Makiya (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
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Esse estudo já vem de uma pesquisa científica 
preliminar, com trabalho publicado no Simpósio de 
Engenharia de Produção, sob o título: “Economia 
sustentável: o mercado de carbono, mecanismos 
mitigadores e oportunidades nacionais”, realizado em 
setembro de 2010, sob o enfoque das oportunidades do 
Brasil no mercado de carbono. Visto a abrangência 
desse estudo preliminar, e da atual ênfase à 
sustentabilidade, a trajetória energética adotada por 
cada país passa a ter grande importância. É necessária 
a exploração de novas fontes energéticas renováveis e, 
entre as opções está a do biogás, obtido pela 
decomposição de material orgânico, para geração de 
energia elétrica através da utilização de biodigestores. 
Essa alternativa já é utilizada na China, com grande 
sucesso, o que demonstra a importância do estudo a 
ser realizado. Dessa forma, o presente trabalho se 
baseará na Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), sancionada em agosto de 2010, avaliando a 
geração de resíduos sólidos, que atualmente é um 
problema, como uma alternativa de bioeletricidade, e 
possível redução da fragilidade da matriz energética 
baseada principalmente em hidrelétrica e fontes 
fósseis. Nesse sentido, serão desenvolvidos 
levantamentos em relação à viabilidade técnico-
econômica de biodigestores para produção de biogás, a 
partir de resíduos orgânicos provenientes de aterros 
sanitários. Será analisado esse potencial a partir do 
mapeamento nacional de aterros sanitários, 
identificação de configurações adequadas para 
instalação desse equipamento. Serão levantados os 
modelos desenvolvidos em centros urbanos como os 
aterros Delta em Campinas, Bandeirantes em São 
Paulo e Essencis em Caieiras. 
Biogás - Geração energética - Sustentabilidade 
 
 
T1060 
ESTUDO DA GESTÃO DE REDES COOPERATIVAS 
DE RESÍDUOS DA REGIÃO DE LIMEIRA 
Eduardo Alberto Drago (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Ieda Kanashiro Makiya (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
O cooperativismo possui sua raiz na Inglaterra, com a 
historicamente conhecida Revolução Industrial. No final 
do século XVI as chamadas associações de ofício 
possuíam afiliados qualificados capazes de controlar o 
exercício profissional. Com o advento das máquinas, os 
artífices reconhecidos passaram à marginalização, 
incapazes de enfrentar os equipamentos mecânicos e 
sua competição desleal e desumana. Resultados 
decorrentes levaram às revoluções proletárias pelo 
mundo afora, encontrando um desfecho satisfatório em 
1895, com a fundação da Aliança Cooperativa 
Internacional. É no intuito deste cenário, onde o 
desenvolvimento cooperativista passou a tomar forma, 

que o projeto se enreda. A proposta apresentada, uma 
pesquisa focado na gestão de cooperativas da 
microrregião de Limeira tanto como seu foco no 
cooperativismo de reciclagem, espera apresentar de 
forma condizente com os princípios do cooperativismo 
a realidade vivida desse tipo de associação. Para tanto, 
o estudo tomou forma no exercício de pesquisas no 
âmbito bibliográfico, buscando adquirir respaldo em 
fontes confiáveis, tanto como na pesquisa de campo. 
Com o delineamento das cooperativas da microrregião 
e seus setores de atuação, foi possível a elaboração de 
conjecturas sócio-econômicas sobre gargalos e 
deficiências concernentes à microrregião. 
Cooperativas - Resíduos - Sustentabilidade 
 
 
T1061 
DESENHO ORGANIZACIONAL E MAPEAMENTO 
DOS ATORES DO PROGRAMA FAPESP EM 
BIOENERGIA – BIOEN - E AVALIAÇÃO DE 
CORRELAÇÕES E SINERGIAS INTER-
INSTITUCIONAIS 
Gabriela Yoriko Shimizu (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Ieda Kanashiro Makiya (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
Este projeto de iniciação científica relaciona-se com o 
Programa FAPESP de pesquisa em Bionergia (BIOEN), 
através do projeto de desenho organizacional, no qual 
se pretende desenvolver o mapeamento dos atores 
integrantes do programa BIOEN, possibilitando a 
correlação de possíveis sinergias inter e intra-
institucionais. As atividades iniciais foram voltadas para 
uma revisão bibliográfica sobre bioenergia. A partir 
disto, foi possível que se agrupassem pesquisadores 
com a mesma linha de pesquisa em grupos temáticos, 
e se iniciassem as análises de sinergia e correlações 
institucionais, objetivo inicial deste estudo. Os 45 
pesquisadores identificados foram alocados em cinco 
divisões temáticas (biomassa para bioenergia; processo 
de fabricação de biocombustíveis; biorrefinarias e 
alcoolquímica; aplicações para motores; impactos) para 
melhor análise das sinergias entre projetos de pesquisa 
e textos científicos. Até o período final deste projeto de 
iniciação científica, as sinergias inter e intra-
institucionais serão finalizadas, porém através do 
desenho organizacional, foi possível observar a 
importância da divisão de biomassa para bioenergia, 
que abriga a maior quantidade de pesquisadores e 
colaborações científicas. 
Bioenergia - Etanol - Sustentabilidade 
 
 
T1062 
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MAPEAMENTO DO COMPLEXO DA SOJA E SUAS 
RELAÇÕES COM OUTRAS CADEIAS 
AGROINDÚSTRIAS 
Isabela Ferreira Rosa (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Ieda Kanashiro Makiya (Orientadora), Faculdade 
de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
Este trabalho teve por objetivo contextualizar o 
panorama do complexo da soja no Brasil e no mundo, 
analisando a produção e a exportação do grão, do 
farelo e do óleo proveniente desta oleaginosa. Assim, 
enfatizou-se a utilização do grão em vários aspectos, 
priorizando o desenvolvimento sustentável. Dessa 
forma, apresentaram-se ainda as mais diversas cadeias 
produtivas da soja, donde, através do esmagamento do 
grão obtém-se o óleo utilizado na produção de biodiesel 
e o farelo, focalizando a cadeia produtiva de carnes no 
Brasil, utilizada para exportação e consumo interno, 
além de outros fins, como as indústrias farmacêuticas e 
alimentícias. Neste contexto, verificaram-se 
comparações entre as produções brasileira e mundial 
em termos de biodiesel a partir de soja, apontando 
políticas favoráveis a diminuição da degradação do 
meio ambiente e ao incentivo a pesquisas na área. 
Além disso, estudou-se a importância do farelo de soja 
para a produção de ração, que é utilizada para 
alimentar a cadeia de carne, visto posição de destaque 
do Brasil em comparação aos demais países 
exportadores desta cadeia. 
Biocombustível - Soja - Agroindústria 
 
 
T1063 
BIOEN: CONTRIBUIÇÃO AO DESENHO 
ORGANIZACIONAL: DEFINIÇÃO DE DEMANDAS 
POR PROPRIEDADE INTELECTUAL 
Hugo Nogueira Luz (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Maria Ester Soares Dal Poz (Orientadora), Faculdade 
de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
Temos como objetivo principal mapear e entender as 
dinâmicas da P&D que vêm configurando um novo 
mercado agrícola. Investigar o papel de um amplo 
conjunto de biotecnologias, através de ferramentas de 
busca e seleção de trajetórias tecnológicas num nível 
mundial. Dessa forma, o aspecto central a ser 
analisado por este trabalho é conhecer as questões 
ligadas à apropriação tecnológica geradas pelos 
pesquisadores do BIOEN. O projeto tem como principal 
intuito o apoio à pesquisa, básica e aplicada, sobre 
biocombustíveis, criando conhecimento fundamental 
para a produção sustentável e aplicações baseadas 
principalmente em etanol de cana-de-açúcar. O BIOEN 
inclui pesquisa acadêmica básica e pesquisa aplicada 
em colaboração entre universidades e empresas. O 
objetivo primordial é entender a relação entre os 

setores público e privado, no contexto de 
desenvolvimento de pesquisas realizadas pelo BIOEN e 
o registro dos produtos finais encontrados. Isso porque 
o projeto tem raízes e faz P&D pública, mas todo o 
contexto que o envolve, bem como as implicações que 
podem, e devem, surgir como fruto de tais pesquisas 
serão de interesse e influenciarão o setor industrial 
privado. 
BioEn - Patentes - Etanol 
 
 
T1064 
A PRODUÇÃO NA INDÚSTRIA DE JÓIAS E SUA 
RELAÇÃO COM A SAÚDE DO TRABALHADOR 
Fernanda Maria Gianini Gallucci (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Profa. Dra. Sandra Francisca Bezerra Gemma 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
Este projeto tem como objetivo geral identificar e 
analisar quais são as etapas do processo produtivo de 
fabricação de jóias e bijuterias que podem afetar a 
saúde do trabalhador, na perspectiva da ergonomia, 
especialmente os aspectos biomecânicos. Na cidade de 
Limeira, o setor de jóias e bijuterias mantém o 3° maior 
PIB das cadeias produtivas, incluindo a informalidade 
do setor; e dentro disso pode-se dizer que de 25 a 30% 
da mão de obra com carteira assinada, é terceirizada e 
trabalha através de pedidos das empresas em suas 
residências, o que acarreta sazonalidade. O setor de 
jóias e bijuterias da cidade é dividido em 5 principais 
ramos, são eles: eletro formação, estamparia, fundição 
(alta fusão com o uso do latão e baixa fusão com o uso 
de chumbo e estanho), galvanoplastia (150 indústrias 
cadastradas apenas na cidade de Limeira) e foto 
corrosão. As indústrias normalmente trabalham em 
somente um ramo, para poder enfrentar a concorrência. 
Nas indústrias de jóias encontram-se trabalhos manuais 
repetitivos, posições forçadas e estáticas que podem 
acarretar problemas para a saúde dos trabalhadores. O 
ambiente e a organização do trabalho também podem 
colaborar para o surgimento de doenças ou seu 
agravamento.  
Ergonomia - Indústria de joias - Movimentos repetitivos 
 
 
T1065 
CARACTERIZAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DA 
PRODUÇÃO ORGÂNICA 
Julia Vieira de Andrade Dias (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Sandra Francisca Bezerra Gemma 
(Orientadora), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
Este projeto consiste no estudo das características da 
produção orgânica e sua certificação. Existem no Brasil 
três tipos de mecanismos de garantia da qualidade 
orgânica, cada uma com um propósito específico. O 



Projetos da Área Tecnológica 

 366 

objetivo dessa pesquisa é caracterizar esses tipos de 
mecanismo através de dados secundários e contato 
com auditores. Esses mecanismos são: Certificação por 
Terceira Parte, Sistema Participativo de Garantia e 
Controle Social para Venda Direta. No Brasil todas as 
Certificadoras por Terceira Parte são credenciadas e 
acreditadas por organismos internacionais e seu selo é 
aceito em vários países. Ela é mais cara, pois envolve o 
custo de deslocamento de auditores e são 
organizações de fins lucrativos. O Sistema Participativo 
de Garantia é feito através do cadastramento de um 
grupo de produtores orgânicos à uma OPAC, 
autorizado pelo MAPA para funcionar como um 
organismo participativo de avaliação da qualidade onde 
os próprios produtores, técnicos e outras pessoas 
interessadas realizam auditorias em outras 
propriedades, no entanto o selo não tem tanta 
abrangência. O controle Social para venda direta é 
exclusivo para produtores familiares que participam de 
uma Organização de Controle Social autorizada pelo 
MAPA e só podem vender diretamente ao consumidor, 
sendo de fácil acesso, porém mais restritivo.  
Agricultura orgânica - Processo de certificação - Normas de 

certificação 
 
 
T1066 
MICROESTRUTURA DE SOLIDIFICAÇÃO E 
RESISTÊNCIA À CORROSÃO DE LIGAS DILUÍDAS 
DE PB-AG PARA BATERIAS ÁCIDO-CHUMBO 
Keren Massuco Piccin Benedito (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Leandro César de Lorena Peixoto e Prof. Dr. Wislei 
Riuper Ramos Osorio (Orientador), Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos resultantes 
de taxas de resfriamento na ordem de 0,5 a 1 °C/s 
(lento) e entre 8 a 12 °C/s (rápido) na morfologia 
microestrutural da liga Pb-1%Ag (em peso) e 
respectivos comportamentos eletroquímicos. Foram 
caracterizados os aspectos macro e microestruturais 
das amostras fundidas, através das técnicas de 
microscopia ótica. Técnicas de espectroscopia de 
impedância eletroquímica (EIS), as curvas de 
polarização anódica e circuito equivalente foram usados 
para analisar a resistência à corrosão das amostras em 
uma solução de 0,5 M H2SO4 em 25 ºC. Observou-se 
que a taxa de resfriamento apresenta forte influência 
tanto na microestrutura dendrítica resultante, quanto no 
comportamento eletroquímico. A pré-programação da 
microestrutura pode ser usada como uma maneira 
alternativa para produzir componentes das ligas de 
chumbo com melhor resistência à corrosão na fundição 
convencional, em processos de expansão, e no 
lingotamento contínuo. 
Solidificação - Corrosão - Ligas de chumbo para baterias 
 

 
T1067 
MICROESTRUTURA DE SOLIDIFICAÇÃO E 
RESISTÊNCIA MECÂNICA DE LIGAS PB-AG PARA 
CONSTRUÇÃO DE BATERIAS ÁCIDO-CHUMBO 
Lucas Rodrigues Moreno (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Leandro César de Lorena Peixoto e Prof. Dr. Wislei 
Riuper Ramos Osorio (Orientador), Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
O presente projeto relata experimentos realizados com 
duas amostras de diferentes concentrações de ligas de 
Pb-Ag (Pb-1% em peso de Ag e Pb-2% em peso de Ag) 
submetidas aos ensaios de tração uniaxial, afim de 
analisar as propriedades mecânicas (limite de 
resistência à tração e alongamento) dessas ligas. 
Atualmente, as ligas estudadas são utilizadas para a 
produção de grades para montagem das placas de 
baterias de chumbo-ácido. O processo de obtenção de 
tais amostras consistiu em um sistema de solidificação 
unidirecional refrigerado à água. Curvas de tensão vs. 
deformação foram elaboradas para as análises da 
resistência mecânica. A partir destes estudos 
envolvendo a análise das microestruturas, pode-se 
concluir que as estruturas dendríticas mais refinadas 
(maior taxa de resfriamento) tendem a possuir maior 
resistência mecânica em relação a estruturas 
dendríticas mais grosseiras (menor taxa de 
resfriamento), e que o controle das variáveis do 
processo de solidificação das ligas de Pb-Ag devem ser 
considerados como uma alternativa econômica 
interessante visando a produção de componentes de 
baterias chumbo-ácido com melhor comportamento 
mecânico. 
Propriedades mecânicas - Corrosão - Ligas de chumbo 
 

Faculdade de Engenharia de Alimentos 

 
T1068 
EFEITO DA APLICAÇÃO DE DIFERENTES FONTES 
DE FIBRAS DE TRIGO EM MASSA DE PIZZA PRÉ-
ASSADA REFRIGERADA 
Cláudia Harumi Koike (Bolsista PIBITI/CNPq) e Profa. 
Dra. Caroline Joy Steel (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
As massas de pizza pré-assadas têm conquistado 
espaço no mercado devido à sua praticidade e preço 
acessível. A adição de fibras às massas de pizza pré-
assadas pode ter impacto positivo no seu consumo, 
pois contribui beneficamente à saúde. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar os efeitos da aplicação da fibra 
branca de trigo (FBT) e da farinha de trigo de grão 
inteiro (FTGI) em massas de pizza pré-assadas. A FTGI 
e a FBT interferiram nos parâmetros farinográficos e 
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extensográficos da mistura com a farinha de trigo 
refinada (FTR), refletindo nas condições de 
processamento das massas de pizza pré-assadas. 
Além disso, as fontes de fibras tiveram influência 
significativa nas análises de volume específico e 
espessura dos discos de pizza e de cor L* e cor a*. 
Sensorialmente, as formulações somente com FBT e 
com ambas as fibras foram tão aceitas pelos 
consumidores quanto a formulação controle sem fibras, 
além de ser produtos considerados alto teor de fibras (6 
g de fibras/ 100g de produto). A formulação com maior 
porcentagem de FTGI obteve menor aceitação, mas é 
possível obter um produto com apelos de “fonte de 
fibras” e de “grão inteiro”, contendo cerca de 5,6% de 
fibras e mais de 51% de grão inteiro em sua 
composição. 
Massas de pizza - Fibras alimentares - Fibras de trigo 
 
 
T1069 
PÃO DE FORMA "ZERO TRANS": ESTUDO DO 
EFEITO DE DIFERENTES GORDURAS NA 
QUALIDADE TECNOLÓGICA DOS PÃES 
Fernanda Vannucchi Marin de Souza (Bolsista 
PIBIC/CNPq), André Luis Marangoni e Profa. Dra. 
Caroline Joy Steel (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
O trabalho objetivou a avaliação de gorduras “zero 
trans” para pão de forma, formuladas a partir de uma 
Rede Neural Artificial (RNA), utilizando-se de óleo de 
soja e gorduras interesterificadas de soja, visando à 
redução de ácidos graxos trans. Após a produção dos 
pães com 8% de gorduras (duas comerciais e quatro 
blends formulados pela RNA) realizaram-se análises de 
atividade de água, cor (L*a*b*), textura instrumental e 
volume especifico. Análise estatística foi feita pelo teste 
de Tukey. Os pães foram armazenados durante 7 dias 
à temperatura ambiente, sendo analisados no primeiro, 
quarto e sétimo dias. Observou-se uma diminuição da 
atividade de água, sobretudo no sétimo dia, sendo que 
a amostra controle (sem gordura) não diferiu 
significativamente das demais amostras, exceto de 
BL03. A análise de cor mostrou que as amostras não 
diferiram estatisticamente. Na análise do volume 
específico, o pão com óleo de soja foi o que apresentou 
o menor volume, sendo que o blend 04 (BL04) não 
apresentou diferença com relação às gorduras 
comerciais. Com relação à textura, a amostra 
preparada com óleo foi a que apresentou maior firmeza 
quando comparada às demais. Entre os pães com 
gorduras comerciais e os blends praticamente não 
houve diferença significativa. O presente estudo 
mostrou que as gorduras zero trans formuladas pela 
RNA podem vir a ser utilizadas na elaboração de pães, 
haja vista que na maioria das vezes seus efeitos se 
compararam aos das gorduras comerciais 
Pão de forma - Gorduras - Rede neural 

 
 
T1070 
AVALIAÇÃO INSTRUMENTAL E SENSORIAL DA 
COR E DA TEXTURA DE PÃES DE FORMA 
ADICIONADOS DE FIBRAS 
Raquel Carolina Giarola (Bolsista PIBIC/CNPq), Patricia 
M. Garrido Ishida e Profa. Dra. Caroline Joy Steel 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia de Alimentos - 
FEA, UNICAMP 
 
A adição de fibras ao pão é uma forma de aumentar a 
ingestão deste componente da dieta pela população. 
Dois atributos decisivos para a aceitação de pães pelos 
consumidores são a cor e a textura. O objetivo deste 
trabalho foi verificar a variação na cor e na textura após 
a adição de goma acácia ou farelo de trigo em pães de 
forma. Foram preparados pães com a substituição da 
farinha de trigo por 0, 2, 5 e 10% de goma acácia e por 
0, 2, 5, 10, 20 e 30% de farelo de trigo. Os pães 
produzidos foram avaliados quanto a: volume 
específico, cor (L*, a*, b*, delta E), umidade, atividade 
de água (aw) e firmeza. Foi aplicado teste de aceitação 
sensorial para avaliação da aparência, aroma, sabor, 
textura, impressão global, e intenção de compra. A 
substituição da farinha por 10% de goma acácia 
apresentou alterações significativas no volume 
específico, na cor, na umidade, na aw, na firmeza, a 
menor aceitação pelos consumidores em todos os 
atributos avaliados e a menor intenção de compra. A 
substituição da farinha por valores acima de 10% de 
farelo de trigo alteraram significativamente o volume 
específico, a cor, a umidade, a aw, a firmeza, e 
produziram as menores médias em todos os atributos 
avaliados sensorialmente e a menor intenção de 
compra. Assim, recomenda-se a substituição da farinha 
de trigo por até 5% de goma acácia e até 10% de farelo 
de trigo. 
Pães de forma - Goma acácia - Farelo de trigo 
 
 
T1071 
DETERMINAÇÃO DE EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO 
PARA A PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE 
ÓLEO DE CRAMBE (CRAMBE ABYSSINICA) E 
NABO-FORRAGEIRO (RAPHANUS SATIVUS L.)  
Fábio Hideki Miyake (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Eduardo Augusto Caldas Batista (Orientador), 
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA, 
UNICAMP 
 
Biodiesel é uma mistura de ésteres alquílicos de ácidos 
graxos. Na sua produção, o processo mais comum é a 
transesterificação entre óleos vegetais ou gordura 
animal com um álcool de cadeia curta, como metanol 
ou etanol, na presença de um catalisador ácido, básico 
ou enzimático. Após a reação, os produtos são uma 
mistura de ésteres, glicerol, álcool, catalisador e 
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acilgliceróis parciais, sendo necessária etapas de 
purificação. O presente trabalho teve como objetivo o 
estudo do equilíbrio líquido-líquido das etapas de 
produção (óleo vegetal de crambe + etanol; óleo 
vegetal de nabo-forrageiro + etanol) e purificação do 
biodiesel (biodiesel de crambe + etanol + água; 
biodiesel de nabo-forrageiro + etanol + água), através 
da obtenção de dados experimentais, do ajuste dos 
parâmetros do modelo NTRL e da avaliação da 
capacidade descritiva do modelo. Nos sistemas binários 
foi observado uma diminuição gradativa da região de 
separação de fases com o aumento da temperatura. 
Nos sistemas ternários foi observado uma grande 
região de separação de fases que se manteve até uma 
porcentagem mássica de etanol de aproximadamente 
50 %, uma elevada imiscibilidade entre os 
componentes água e biodiesel e a preferência do etanol 
pela fase rica em biodiesel. 
Equilíbrio líquido-líquido - Biodiesel - Etanol 
 
 
T1072 
ESTIMATIVA PROBABILÍSTICA DE EXPOSIÇÃO AO 
MERCÚRIO POR INTERMÉDIO DO CONSUMO DE 
PEIXE E MOLUSCOS MARINHOS 
Mônica Maria de Faria Alves Pinto (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Elisabete Salay 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia de Alimentos - 
FEA, UNICAMP 
 
A avaliação de risco fornece dados pertinentes para a 
tomada de decisão por governos, indústrias e 
consumidores no gerenciamento do risco. Ela é um 
processo que compreende três etapas: a avaliação do 
risco, a avaliação das ações alternativas de 
gerenciamento do risco e a comunicação do risco. No 
âmbito do presente projeto se abordará a fase de 
exposição ao risco. O mercúrio é um composto 
poluente ao meio ambiente onde pode ser convertido à 
metil-mercúrio que sofre biomagnificação e tem grande 
potencial tóxico. Os peixes são fontes potenciais de 
exposição humana a produtos químicos tóxicos. Eles 
podem ser contaminados por poluentes das superfícies 
de águas poluídas, ou por aqueles acumulados em 
sedimentos. A toxicidade de pescados deve ser 
estudada, uma vez que esses têm tido destaque em 
guias alimentares por seus benefícios à saúde. Uma 
revisão bibliográfica a respeito da contaminação de 
pescados marinhos da costa brasileira com metil-
mercúrio foi feita, verificando-se que faltam estudos 
voltados para os peixes mais consumidos. Utilizando-se 
dados de Ingestão Semanal Tolerável, antropometria 
da população por idade e sexo e teor de contaminação 
por mercúrios dos peixes com maiores aquisições nas 
grandes regiões brasileiras, uma estimativa 
probabilística da exposição ao mercúrio está sendo 
traçada. 
Segurança alimentar - Pescado - Mercúrio 

 
 
T1073 
DETERMINAÇÃO DE EDULCORANTES EM 
ADOÇANTES DE MESA LÍ QUIDO POR HPLC-DAD 
E AVALIAÇÃO DO PERFIL DOS CONSUMIDORES 
DESSES ADOÇANTES 
Kaian Castro Garcia (Bolsista PIBIC/CNPq), Michelle 
Del Bianchi e Prof. Dr. Felix Guillermo Reyes Reyes 
(Orientador), Faculdade de Engenharia de Alimentos - 
FEA, UNICAMP 
 
O objetivo do projeto foi avaliar, através de pesquisa 
realizada via correio eletrônico (2621 respostas), e por 
entrevista (553 indivíduos), aspectos relacionados ao 
uso de adoçantes líquidos de mesa. As respostas 
obtidas pelos 2 métodos foram semelhantes, sendo 
que, aproximadamente, 47% dos indivíduos relataram 
ser consumidores deste tipo de adoçante, 3,95% 
diabéticos e 8,78% obesos. Verificou-se que as marcas 
de adoçantes mais consumidas contêm sacarina, 
aspartame ou acessulfame-K (quantificados por HPLC-
DAD) ou ciclamato (quantificado por espectrofotometria 
UV/Vis, após derivatização para N, N-
diclorociclohexilamina). Constatou-se variação 
significativa (p<0,05) na composição dos edulcorantes 
entre as marcas (indicando formulações diferentes) e 
entre os lotes de uma mesma marca (indicando 
deficiência no controle de qualidade). Dentre as 
marcas, as que continham sacarina e ciclamato foram 
as mais citadas nas pesquisas, e suas concentrações 
variaram entre 36,4 a 79,2 mg.mL-1 e 74,0 a 135,3 
mg.mL-1, respectivamente. Em geral, os dados 
demonstram a necessidade de a população ser 
informada sobre as concentrações dos edulcorantes 
nos adoçantes, ou da ANVISA padronizar o teor dos 
edulcorantes nos adoçantes para, assim, garantir a 
segurança de uso de estas substâncias em relação à 
saúde humana. 
Edulcorantes - Pesquisa de campo - HPLC-DAD 
 
 
T1074 
FRACIONAMENTO DE EXTRATOS DE PRÓPOLIS 
EM EXTRATORES DE LEITO FIXO USANDO A 
ÁGUA, O ETANOL E O DIÓXIDO DE CARBONO 
SUPERCRÍTICO COMO SOLVENTES 
Giulia Francisco Fiorito (Bolsista PIBIC/CNPq), Losiane 
Cristina Paviani (Co-orientadora) e Prof. Dr. Fernando 
Antonio Cabral (Orientador), Faculdade de Engenharia 
de Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
O interesse em pesquisar extratos de própolis deve-se 
às suas propriedades farmacológicas e ao seu alto 
valor agregado. Estas atividades biológicas são 
atribuídas principalmente aos ácidos fenólicos e 
flavonóides presentes na própolis. O objetivo deste 
trabalho foi obter extratos de própolis verde usando 
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água, etanol, dióxido de carbono supercrítico ou a 
combinação destes como solventes. As extrações 
foram realizadas pelo método convencional e em 
extrator de leito fixo, sendo que no leito fixo os extratos 
foram obtidos na forma fracionada em função do tempo 
de extração. Os extratos foram analisados quanto aos 
teores de fenóis e de flavonóides para verificar a 
possibilidade de se obter frações mais enriquecidas em 
compostos fenólicos totais, principalmente em 
flavonóides. Observou-se que os extratos obtidos a 
partir de etanol, ou associação deste, como solvente, 
apresentaram maior rendimento e maior teor de fenóis 
totais e flavonóides que os demais. A temperatura e 
pressão nas extrações que levaram etanol e água como 
solvente não apresentaram influência significativa nos 
resultados. A umidade da amostra foi medida pelo 
método de Karl Fischer e o total de substâncias voláteis 
e água pelo método AOAC (2006) ref. Nº 950.46. 
Própolis - Extração supercrítica - Compostos fenólicos 
 
 
T1075 
MODELAGEM TERMODINÂMICA PARA O 
EQUILÍBRIO DE FASES DO SISTEMA TERNÁRIO 
CURCUMINA + CO2 SUPERCRÍTICO + ETANOL 
Marluce Renata Sichieri Chiari (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Fernando Antonio Cabral (Orientador), 
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA, 
UNICAMP 
 
O objetivo deste trabalho foi modelar 
termodinamicamente o equilíbrio de fases do sistema 
ternário CO2 supercrítico (1) – etanol (2) – curcumina 
(3) usando a equação de estado de Peng-Robinson, 
regra de mistura clássica e ajuste de um parâmetro de 
interação binária para cada par do sistema. Mediu-se a 
solubilidade da curcumina em etanol a 25, 35, 45, 55 e 
65oC e a solubilidade da curcumina em CO2 
supercrítico nas temperaturas de 50 e 60oC e pressões 
de 300 e 400 bar. Para o sistema etanol-CO2, os dados 
de equilíbrio foram tirados da literatura. Para verificar o 
desempenho da modelagem termodinâmica, dados 
experimentais de solubilidade de curcumina em CO2 
supercrítico contendo aproximadamente 9% de etanol 
como co-solvente foram obtidos e foram comparados 
com valores calculados pela modelagem termodinâmica 
usando os parâmetros de interação binária obtidos pelo 
ajuste da modelagem aos sistemas binários. Os 
resultados indicaram que a modelagem prediz a ordem 
de grandeza dos valores de solubilidade e também o 
comportamento desta propriedade em função da 
temperatura. 
Curcumina - Extração supercrítica - Equilíbrio de fases 
 
 
T1076 
EFEITO DE TRATAMENTOS COMBINADOS DE 
HIDRÓLISE E POLIMERIZAÇÃO COM A ENZIMA 

TRANSGLUTAMINASE NAS PROPRIEDADES 
FUNCIONAIS DA β-LACTOGLOBULINA 
Cássia Mayumi Obata (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP), Mariana Battaglin Villas-Boas, Eliana 
Petirossa Motta e Profa. Dra. Flávia Maria Netto 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia de Alimentos - 
FEA, UNICAMP 
 
Tratamentos associados com a enzima 
transglutaminase (TG) e proteases tem sido utilizados 
para diminuir o potencial antigênico de proteínas como 
a β-lactoglubulina (β-Lg). Para aplicação da proteína 
assim modificada em alimentos, é necessário 
determinar suas propriedades funcionais. O objetivo 
desse trabalho foi avaliar a solubilidade da β-Lg 
polimerizada com TG (10 U g-1) na presença de cisteína 
(0,1 mol L-1) e posteriormente hidrolisada com Alcalase 
ou bromelina (25 U g-1), sob diferentes condições de 
pH.  A solubilidade foi avaliada por absorbância a 280 
nm. A β-Lg nativa apresentou solubilidade > 85,0%, 
mas após a polimerização com TG, foi reduzida para 
23,4%, 4,6%, 37,3% nos pH 3,0, 5,0 e 7,0, 
respectivamente. Após a hidrólise da β-Lg polimerizada 
com bromelina, a solubilidade em pH 3,0 e 7,0 
aumentou para valores ≥ 88,0%, possivelmente devido 
à diminuição do tamanho da molécula e aumento das 
cargas devido à clivagem. Em pH 5,0, os hidrolisados 
com Alcalase apresentaram maior solubilidade, 79,3%,  
do  que os obtidos com bromelina,  39,7%. A hidrólise 
com Alcalase ou bromelina resultou em importante 
aumento da solubilidade da  β-Lg polimerizada, o que 
pode viabilizar sua aplicação em alimentos. 
Protease - Solubilidade - Proteínas do soro do leite 
 
 
T1077 
FATIAS DE PIMENTÃO VERMELHO EM CONSERVA 
Carla Borges da Silva (Bolsista PIBITI/CNPq), Niurka 
M. A. Haj-Isa e Prof. Dr. Flávio Luís Schmidt 
(Orientador), Faculdade de Engenharia de Alimentos - 
FEA, UNICAMP 
 
Visando estender a vida útil do pimentão (Capsicum 
annuum L) e agregar valor no produto final preservando 
ao máximo a qualidade nutricional e sensorial da 
matéria-prima, pimentões vermelhos (cv Rubia R®) 
selecionados e higienizados foram cortados em 
quartos, branqueados em salmoura (2,5% NaCl), 
acondicionados em embalagens metálicas, cobertos 
com salmoura acidificada (1% NaCl e 3% ácido cítrico) 
e submetidos a tratamento térmico brando (6 min à 
97°C), monitorado através de termopares, visando a 
destruição de bolores (D97°C = 0,0036s; z = 6,7°C) e de 
Clostridium butyricum (D97°C = 66s; z = 8,9°C), alvos 
desse produto. O processamento aplicado afetou 
significativamente as algumas variáveis dependentes: 
aumento da maciez (p=0,9999); aumento dos 
pigmentos alaranjados (p=0,9995); redução de pH 
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(p=0,9999) e redução de carotenoides totais (de 102 a 
38µg/g). O tratamento térmico resultou para Cl. 
butyricum um F97ºC = 2,25min com redução de 2,05 
ciclos logarítmicos e para bolores um F97ºC = 1,58min 
com destruição de 25297,22 ciclos.  Os resultados 
obtidos foram positivos e mostraram que é possível 
viabilizar a produção de pimentão em conserva, com 
estabilidade mínima de 90 dias à temperatura 
ambiente. 
Capsicum annuum - Tratamento térmico - Conservação 
 
 
T1078 
APLICAÇÃO DE RADIAÇÃO UV-C NO 
PROCESSAMENTO MÍNIMO DE PIMENTÃO 
(CAPSICUM ANNUUM L.) 
Daniel Vítor Grillo Gonçalves (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Franciane Colares Souza, Rosa Helena Aguiar, Niurka 
M. A. Haj Isa (Co-orientadora) e Prof. Dr. Flávio Luís 
Schmidt (Orientador), Faculdade de Engenharia de 
Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
Um dos pontos críticos de controle do processamento 
mínimo de vegetais é a etapa de higienização, 
geralmente realizada com compostos clorados; porém 
considerando o impacto destes no meio ambiente, o 
uso de radiação ultravioleta (UV-C - 254nm) tem sido 
recomendado. Delineamento experimental completo e 
casualizado foi aplicado para avaliar o efeito da UV-C 
(0-control; 3; 6; 9 kJ m-2), na conservação de pimentão 
vermelho (cv Rubia R®) minimamente processado em 
dois formatos (rodelas e tiras), acondicionados em 
embalagem de polipropileno (0,10mm de espessura) e 
armazenados a 71°C durante 7 dias. Houve incidência 
estatisticamente significativa do tempo nas variáveis 
pH, SST, acidez, cor (a e b) e produção do CO2 
(p<0,05). As variáveis independentes apenas incidiram 
no valor de SST, maior nos produtos em tiras no 3º dia 
de armazenamento (p=0,014). A produção de CO2 (mL 
CO2 kg-1 h-1) foi 350% superior no 3° dia de 
armazenamento e estatisticamente maior no pimentão 
em rodelas. O tratamento UV-C permitiu o controle de 
fungos e leveduras durante 5 dias de armazenamento 
(1x103 UFC.g–1). Do ponto de vista tecnológico, as 
condições experimentadas não mostraram uma maior 
eficiência da aplicação da UV-C neste produto quando 
comparadas com dados da literatura. A vida útil dos 
produtos foi menor que 5 dias limitada pela perda de 
integridade da massa, maior nos produtos em rodela. 
Capsicum annuum - Processamento mínimo - Radiação ultravioleta-C 
 
 
T1079 
ESTUDO DA ELABORAÇÃO DO NÉCTAR DE 
MANGABA 
Natália Carvalho (Bolsista PIBIC/CNPq), Danielle 
Godinho de Araújo e Prof. Dr. Flávio Luís Schmidt 

(Orientador), Faculdade de Engenharia de Alimentos - 
FEA, UNICAMP 
 
Os frutos tropicais, como a mangaba, são perecíveis. O 
processamento industrial e a elaboração de polpa e 
bebida dessa fruta possibilitam um aumento do período 
de consumo e o auxílio no desenvolvimento 
agroindustrial do cerrado brasileiro. O trabalho teve 
como objetivo o processamento e a caracterização 
físico-química de néctar de mangaba. Inicialmente, 
foram elaborados dois néctares de polpa de mangaba, 
proveniente da região norte de Goiás: um com suco 
clarificado obtido da centrifugação de polpa tratada 
enzimaticamente com pectinase na concentração 
1ml/L, à temperatura de 50-55°C por uma hora e outro 
com 25% de polpa in natura diluída em água potável, 
acrescido de açúcar até atingir 12 Brix, pasteurizado 
em equipamento tubular à 85ºC por 20 segundos, 
envasado e resfriado. O rendimento do suco clarificado 
a partir do tratamento enzimático foi de 32,12%, no 
entanto foi observado um sabor desagradável. Assim, 
as análises de caracterização físico-químicas, foram 
realizadas apenas no néctar elaborado com polpa in 
natura, no qual foram obtidos os resultados: acidez de 
0,3102 g/100g de néctar, pH 3,3; umidade de 86,54%, 
12ºBrix, conteúdo de proteína de 0,3640 g/100g de 
néctar, conteúdo de lipídeos 0,575 g/100g de néctar, 
conteúdo de cinzas 0,1127 g/100g de néctar e teor de 
ácido ascórbico de 3,9040 mg/100g de néctar. 
Hancornia speciosa Gomes - Suco tropical - Fruto do cerrado 
 
 
T1080 
CARACTERIZAÇÃO DA POLPA INDUSTRIAL DE 
LARANJA “PULP WASH” E ESTUDO DO SEU 
COMPORTAMENTO DE SECAGEM EM SPRAY 
DRYER 
Nicolle Bavaresco Martinez (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Flávio Luís Schmidt (Orientador), Faculdade 
de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
O projeto em questão compreendeu o estudo das 
características físico químicas e o comportamento de 
secagem do Pulp Wash, tendo como objetivo a 
obtenção de um produto em pó, visando seu 
aproveitamento como uma possível fonte de fibras para 
adição em alimentos. Realizaram-se determinações 
físico-químicas comparando o Pulp Wash em estudo 
com o suco integral de laranja. Houve diferença entre 
as amostras em relação à acidez titulável, fibra bruta, 
açucares totais, teores de sólidos, proteínas, cinzas, 
lipídeos e ácido ascórbico e não houve alterações em 
relação ao teor de pectina e pH. A secagem foi 
realizada em spray dryer utilizando-se vazão de 440 
L/h. Realizou-se um planejamento fatorial 22 com 3 
pontos centrais, com as seguintes variáveis 
independentes: Temperatura e porcentagem de 
maltodextrina, em dois níveis, resultando em 4 ensaios 
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com os 3 pontos centrais, totalizando 7 ensaios, o 
mesmo planejamento foi realizado com suco de laranja 
concentrado, no entanto com 4 pontos axiais.  As 
variáveis de resposta do planejamento foram: umidade 
do pó, densidade aparente e teor de vitamina C, sendo 
analisado pelo programa STATISTICA 7.0. Pelos 
resultados obtidos, as variáveis estudadas afetaram o 
teor final de Vitamina C do pó obtido do suco, mas não 
do Pulp Wash. A densidade aparente e a umidade final 
de ambos os pós não foram afetados 
significativamente. 
Laranja - Fibra alimentar - Spray dryer 
 
 
T1081 
INDUÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE 
XILANASE POR LEVEDURAS SILVESTRES A 
PARTIR DE BAGAÇO PRÉ-TRATADO POR 
EXPLOSÃO A VAPOR  
Tatiana Porto dos Santos (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. 
Francisco Maugeri Filho (Orientador), Faculdade de 
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
As enzimas xilanolíticas são responsáveis pela hidrólise 
da xilana contida na hemicelulose, que é um dos 
componentes dos materiais ligno-celulósicos. 
Atualmente vem sendo discutida a utilização da xilana 
para produção de açúcar e posterior transformação em 
etanol de segunda geração. As ramificações da xilana 
podem possuir diversos radicais, então para ocorrer a 
hidrólise são necessárias enzimas que atuam em sítios 
específicos. Uma variedade de micro-organismos é 
conhecida por dar origem a essas enzimas em 
determinadas condições. Em vista disso, neste 
trabalho, foram testados substratos indutores visando o 
aumento da produção dessas enzimas por duas 
leveduras silvestres (Cryptococcus sp. e Aureobasidium 
sp.) selecionadas e estudadas anteriormente. Foram 
testados três tipos de bagaço de cana-de-açúcar pré-
tratado por explosão a vapor em combinação com 
diversos componentes químicos. Após testes visando à 
seleção do substrato, foi realizado um delineamento 
experimental Plackett & Burman para selecionar as 
varáveis mais significativas. Os resultados mostraram 
que muitos fatores influenciam a produção das 
enzimas, podendo-se destacar principalmente o tipo de 
tratamento em que o bagaço foi submetido, já que cada 
micro-organismo apresentou melhor produção 
enzimática em diferentes tipos de bagaço. 
Xilanase - Bagaço - Leveduras silvestres 
 
 
T1082 
ISOLAMENTO E SELEÇÃO DE LEVEDURAS E 
FUNGOS SILVESTRES DA  
Érica Benjamim da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Gabriela Alves Macedo (Orientadora), Faculdade 
de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 

 
A tanase, enzima que hidrolisa ésteres e ligações 
laterais de taninos, é amplamente utilizada na indústria 
alimentícia. Entretanto, seu uso ainda é restrito devido 
ao alto custo de produção e carência de conhecimento 
acerca de suas propriedades químicas. Com isso, o 
objetivo desse trabalho foi isolar e selecionar fungos 
com alta produtividade da enzima tanase extracelular. 
Para tal, foram testadas qualitativamente em placa, 
amostras de fungos isolados do solo e frutas da região 
de Belém do Pará, na Amazônia, bem como fungos 
selvagens mantidos na coleção do DCA/FEA. As 
linhagens que apresentaram maior índice enzimático 
(IE) foram analisadas macro e microscopicamente a fim 
tentar predizer seu gênero. Os experimentos permitiram 
isolar 36 fungos com potencial para produção da 
enzima tanase, sendo que alguns possivelmente 
pertencem aos gêneros: Aspergillus, Penicillium, 
Paecilomyces, Scopulariopsis e Syncephalastrum. 
Observou-se que é grande a quantidade de organismos 
produtores de tanase ainda não identificados e que 
estudos que promovam isolamento e identificação de 
novas espécies são importantes para o aumento do seu 
espectro de aplicação e redução do custo de sua 
produção. 
Tanase - Leveduras - Fungos 
 
 
T1083 
 ISOLAMENTO E SELEÇÃO DE MICRORGANISMOS 
POTENCIALMENTE PRODUTORES DE FITASE  
Natália Cristina Tavares (Bolsista PIBITI/CNPq) e Profa. 
Dra. Gabriela Alves Macedo (Orientadora), Faculdade 
de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
A fitase, uma hidrolase do ácido fítico, pode ser 
encontrada em diversas plantas e microorganismos. 
Esta enzima apresenta grande interesse econômico, 
uma vez que, devido à sua capacidade de hidrolisar 
fitato, reduz a necessidade de suplementação de 
fósforo inorgânico na ração animal e 
consequentemente, diminui a excreção fecal de fósforo, 
reduzindo o problema da eutrofização. Com isso, esse 
projeto teve como objetivo isolar novas linhagens de 
leveduras e fungos de amostras da Região Amazônica 
(pupunha, araçá, jambu, açaí, batata, casca de 
castanha, amostras de solo da Ilha Outeiro, do rio da 
UFPA e do pé de buriti da UFPA) e determinar a 
capacidade de produção de fitase destas culturas, bem 
como das preexistentes na coleção do Laboratório de 
Bioquímica de Alimentos, DCA, FEA. Para isso, os 
microorganismos foram testados qualitativamente em 
meio em placa e aqueles que apresentaram maior 
potencial foram analisados macro e microscopicamente 
(técnica de microcultivo em lâmina). Oito culturas 
apresentaram potencial para a produção de fitase. 
Dentre elas, o fungo encontrado na amostra de Jambu 
foi o que mostrou maior índice enzimático (IE). 
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Fitases - Fungos - Leveduras 
 
 
T1084 
ESTUDO DA PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE 
BIOSURFACTANTE E ENZIMAS POR BACILLUS 
SUBTILIS PGRAC-SRFA MODIFICADO 
GENETICAMENTE 
Carlos Antonio Gallo Júnior (Bolsista FAPESP) e Profa. 
Dra. Gláucia Maria Pastore (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
Biosurfactantes são compostos de origem microbiana, 
que possuem funções tensoativas. Estes ainda 
apresentam baixa toxicidade, biodegradabilidade, 
atividades bactericidas, fungicidas, antivirais e 
antitumorais, sendo potenciais substitutos de 
emulsificantes para a indústria de alimentos ou de 
cosméticos, por exemplo. Os objetivos deste trabalho 
foram a seleção de substratos alternativos, a 
otimização do processo fermentativo, seu aumento de 
escala e caracterização do biosurfactante formado. 
Foram realizados testes de fermentação com uma 
linhagem de Bacillus subtilis, em que o meio de cultura 
sintético foi substituído por resíduos agroindustriais, 
como manipueira, soro de leite, glicerol, vinhaça, 
melaço, entre outros. Destes, a manipueira apresentou 
uma maior produção de biosurfatantes que qualquer 
outro meio testado. Então foi realizado um estudo de 
otimização das variáveis do processo fermentativo. 
Conclui-se que as melhores condições são 70% de 
manipueira, 150 rpm de agitação e 30ºC de 
temperatura. A partir destes resultados foram 
realizadas fermentações em um fermentador de 
bancada e foram calculados os rendimentos destas. 
Por fim, testes foram realizados visando caracterizar o 
biosurfactante obtido, como a estabilidade em diversas 
temperaturas e pH´s, atividade antimicrobiana e índices 
de emulsão em diversas gorduras. 
Tensoativo - Biotecnologia - Resíduos agroindustrias 
 
 
T1085 
SÍNTESE DE BIOSURFACTANTES POR 
PSEUDOZYMA TSUKUBAENSIS EM SUBSTRATOS 
ALTERNATIVOS: CARACTERIZAÇÃO E 
PROPRIEDADES 
Carolina Serafini Pereira (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Gláucia Maria Pastore (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA, 
UNICAMP 
 
Os objetivos deste estudo foram a avaliação da 
produção de biosurfactante por P. tsukubaensis 
utilizando resíduos industriais e sua caracterização. 
Para este estudo, os seguintes substratos foram 
recolhidos e testados: meio YEPD, manipueira, água de 
lavagem de batata, soro de leite, vinhaça e meio basal 

suplementado com 4% de: azeite de oliva, melaço, óleo 
de fritura e glicerol resíduo da indústria de biodiesel. 
Inicialmente, as fermentações foram realizadas em 
30mL dos diversos meios de cultura e, após 48h de 
incubação, foram medidas as tensões superficiais dos 
meios puros e suas diluições. Verificou-se que a 
produção de biosurfactante pela levedura foi 
estatisticamente maior (ao nível de significância de 5%) 
no meio de cultura contendo glicerol quando 
comparado aos outros meios testados, com tensão 
superficial próxima a 28,06 mN.m-1. A escala foi 
ampliada utilizando-se fermentador de bancada 
contendo 4L de meio basal suplementado com glicerol 
resíduo em para a produção de biosurfactante, com 
condições de temperatura, agitação e aeração 
controladas, sendo o biosurfactante obtido pelo 
recolhimento contínuo de espuma gerada e 
caracterizado através da determinação da 
concentração micelar crítica, estabilidade frente à 
temperatura, pH e força iônica, índice de emulsão e 
atividade antimicrobiana. 
Levedura - Biosurfactante - Resíduos 
 
 
T1086 
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DE 
FRUTAS NATIVAS DO BIOMA MATA ATLÂNTICA 
Mariana Barreto Carvalhal Pinto (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Luciano Bruno C. Silva, Iramaia Angélica Néri-Numa e 
Profa. Dra. Gláucia Maria Pastore (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA, 
UNICAMP 
 
A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em 
biodiversidade do mundo, contendo muitas espécies 
endêmicas, ou seja, aquelas que só existem nesse 
bioma. Sua área original era estendida ao longo de toda 
a costa brasileira. Atualmente, abriga 70% da 
população brasileira e é onde é gerado 80% do PIB 
brasileiro, devido às atividades agrícolas e industriais. 
Com isso, sua área original foi reduzida à 8% devido, 
principalmente, ao desmatamento. Isso tornou a Mata 
Atlântica em um dos 25 hotspots do mundo. Esse 
quadro, contudo, pode se alterar com o manejo 
sustentável dos recursos naturais contidos na Mata 
Atlântica, o qual não é realizado, muitas vezes, por falta 
de conhecimento da população quanto aos benefícios e 
a utilização desses recursos. Com este projeto, deseja-
se estudar o potencial de antioxidantes de frutas da 
Mata Atlântica. Os danos oxidativos são intrínsecos do 
processo biológico e esses compostos bioativos podem 
auxiliar na captura de radicais livres, retardando o 
processo oxidativo, tornando o uso dessas frutas como 
alimentos funcionais. Isso aumenta o interesse por 
essas, podendo ser utilizadas na produção de 
alimentos e/ou cosméticos. Além disso, o aumento do 
uso comercial pode vir agregado ao manejo 
sustentável, o que ajuda na preservação do bioma. 
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Capacidade antioxidante - Radicais livres - Compostos bioativos 
 
 
T1087 
CARACTERIZAÇÃO DAS PIMENTAS CAPSIUM 
CHINESE (SOLANACEAE) EM DIFERENTES 
PERÍODOS DECOLHEITA E GRAUS DE 
MATURAÇÃO 
Carolina Garcia Paiva Lopes (Bolsista PIBITI/CNPq), 
Janclei Pereira Coutinho e Profa. Dra. Helena Teixeira 
Godoy (Orientadora), Faculdade de Engenharia de 
Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
A composição centesimal da pimenta possui algumas 
diferenças, podendo variar em função da espécie, 
cultivar, estádio de maturação, fatores edafoclimáticos 
e também por variações na pós-colheita com o 
manuseio e o armazenamento. Foram analisadas 
pimentas Capsicum chinense, variedade “Cumari-do-
Pará” e “Murupí” em duas colheitas, em estádios de 
maturação tecnológico (fruto formado com coloração 
verde, apto para ser colhido para posterior 
processamento, mas ainda sem maturação completa) e 
comercial (fruto formado, no ápice da maturação e 
coloração amarela), com intuito de verificar a ocorrência 
de variações na composição centesimal da pimenta 
com o estádio de maturação.  A composição centesimal 
(umidade,cinzas, lipídeos e proteínas)  foi realizada 
segundo metodologia descrita por Cecchi, (1999), e o 
percentual de carboidratos, por diferença. Os teores de 
umidade, cinzas, lipídios, proteína e carboidratos 
variaram de 83,17 a 91,19%, 0,73 a 1,12%, 0,5 a 0,9%, 
1,21 a 1,66% e 6,17 a 13,45%, respectivamente. 
Durante a maturação ocorreu uma diminuição nos 
percentuais de umidade para as duas variedades 
analisadas, assim como os percentuais de lipídios e 
proteínas, que também diminuiram, já os percentuais 
de cinzas e carboidratos aumentaram com o processo 
de amadurecimento, e essa tendência ocorreu nas 
duas colheitas.  
Pimenta - Água - Composição centesimal 
 
 
T1088 
COMPOSTOS FENÓLICOS NOS EXTRATOS 
AQUOSOS INGERIDOS DURANTE O CONSUMO DO 
CHIMARRÃO 
Juliana Kelen Godoy (Bolsista PIBITI/CNPq), Adriana 
Dillenburg Meinhart, Tayse Ferreira Ferreira da Silveira, 
Cristiano Augusto Ballus e Profa. Dra. Helena Teixeira 
Godoy (Orientadora), Faculdade de Engenharia de 
Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
A Ilex paraguariensis é uma planta nativa da América 
do Sul (Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina) da qual 
se obtêm a erva-mate. A partir desta erva é preparado 
o chimarrão, que consiste na infusão parcial da erva-
mate em água quente. Esta tem sido cada vez mais 

reconhecida no meio científico como uma espécie 
vegetal com elevados níveis de compostos fenólicos, 
cuja ação biológica está diretamente ligada à inibição 
dos radicais livres. Este trabalho teve como objetivo 
estimar a quantidade dos ácidos fenólicos e flavonóides 
presentes nos extratos aquosos do chimarrão, obtidos 
da forma como são preparados tradicionalmente pelos 
consumidores. Para obtenção dos extratos de 
chimarrão utilizou-se uma quantidade de erva-mate 
correspondente a aproximadamente 2/3 do volume da 
cuia (recipiente utilizado para o consumo do chimarrão), 
o volume restante foi completado com água à 75ºC. Os 
extratos assim obtidos foram submetidos a separação e 
identificação de 12 compostos fenólicos, por 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). O 
método de separação foi otimizado quanto à coluna e 
composição da fase móvel, sendo que no momento 
está em fase de validação. Nas próximas etapas serão 
realizadas as análises dos extratos aquosos de 
chimarrão.  
Ilex paraguariensis - Fenólicos - Flavonóides 
 
 
T1089 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE 
EXTRATOS DE COGUMELOS COMESTÍVEIS 
PRODUZIDOS NO BRASIL 
Larissa Pacheco Cappucio (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP) e Profa. Dra. Helena Teixeira Godoy 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia de Alimentos - 
FEA, UNICAMP 
 
O consumo de cogumelos no Brasil, apesar de ainda 
escasso, tem aumentado principalmente pelos preços 
mais competitivos, sendo assim de grande interesse o 
aprofundamento de estudos sobre suas propriedades 
nutricionais. Conhecendo os efeitos deletérios dos radicais 
livres nos processos de envelhecimento, transformação e 
morte celular, com consequências diretas na fisiopatologia 
de muitas doenças crônicas, o estudo relativo aos 
compostos bioativos naturais com propriedades 
antioxidantes torna-se relevante. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar a atividade antioxidante de amostras de 5 
cultivares de cogumelo (champignon de Paris, Portobello, 
Shimeji, Salmon e Shiitake). Estão apresentados os 
valores mínimos e máximos, respectivamente, obtidos 
pelos métodos de: TEAC-Trolox Equivalent Antioxidant 
Capacity (1,69-119,14µM Equivalente Trolox/g), FRAP-
Ferric Reducing Antioxidant Power (0,15-5,55mg 
Equivalente Ácido Gálico/g), CFT-Teor de compostos 
fenólicos totais (0,78-10,85mg Equivalente em ácido 
gálico/g), DPPH-Atividade sequestradora do radical livre 
2,2-difenil-1-picrilhidrazila (IC 50%: 266-2021 µg/mL) e 
ORAC-Oxygen radical absorbance capacity (18,52-304,49 
µM equivalente em trolox/g). Os dados mostram que a 
capacidade antioxidante dos extratos de cogumelos 
estudados não foi alta quanto comparada à encontrada em 
outros alimentos, como brócolis e cenoura, porém pode 
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contribuir significativamente para uma boa condição de 
saúde. 
Alimentos funcionais - Cogumelos - Atividade antioxidante 
 
 
T1090 
AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE OXIDATIVA DE 
FORMULAÇÕES DE ÓLEOS ENRIQUECIDAS EM 
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 
Patricia Oliveira de Souza (Bolsista FAPESP), Adriana 
Dillenburg Meinhart, Cristiano Augusto Ballus e Profa. 
Dra. Helena Teixeira Godoy (Orientadora), Faculdade 
de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
Devido à grande preocupação em se manter uma 
alimentação saudável e balanceada, cada vez mais a 
população busca incluir na dieta alimentos que 
possuem compostos benéficos a saúde. Neste sentido, 
os estudos a respeito da composição e ingestão de 
ácidos graxos mono e poliinsaturados tem sido cada 
vez mais frequentes, e sendo que os resultados 
comprovaram que a administração de dietas ricas em 
ácidos graxos essenciais auxilia na manutenção e 
equilíbrio de diversas rotas metabólicas do organismo 
humano e reduz o risco de doenças. Este trabalho tem 
como objetivo avaliar a estabilidade de duas 
formulações de óleos ricos em ácidos graxos 
essenciais, bem como verificar a necessidade do uso 
de substâncias antioxidantes como tocoferois e 
conservadores alfa-tocoferol e TBHQ. Nesse estudo foi 
desenvolvida uma formulação de óleos para tempero 
de salada (à base de azeite de oliva, adicionado de 
óleo de cártamo e linhaça) e outra para frituras em 
geral (à base de óleo de soja, com óleo de cártamo e 
linhaça). As formulações foram otimizadas para que a 
proporção dos ácidos graxos essenciais esteja dentro 
das faixas recomendadas pela FAO - Food and 
Agriculture Organization e a WHO - World Health 
Organization (entre 5:1 e 10:1, razão entre os ácidos 
graxos linoleico:linolênico). Foram obtidas 3 formulação 
para cada tipo de óleo que foram submetidas à 
avaliação da estabilidade através do método de 
Rancimat. Em seguida, as formulações estáveis 
comercialmente serão submetidas a estudos de 
aceitação sensorial. As análises estão em andamento. 
Óleos vegetais - Ácidos graxos essenciais - Estabilidade 
 
 
T1091 
PRODUÇÃO, CARACTERIZAÇÃO, E APLICAÇÃO 
DE PROTEASES LÍTICAS DE BACILLUS SP. PARA 
CLARIFICAÇÃO DE MEIO DE CULTIVO 
FERMENTADO 
Júlio Cesar Juncioni Sprocati (Bolsista SAE/UNICAMP) 
e Profa. Dra. Helia Harumi Sato (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA, 
UNICAMP 
 

Na indústria de alimentos, os polissacarídeos ou gomas 
são utilizados como estabilizante e espessante em 
sucos de frutas, molhos de salada, sorvetes, iogurtes, 
etc. Este trabalho visou estudar a produção de protease 
capaz de lisar células de bactérias Gram + produtora de 
goma, para facilitar a clarificação do meio de cultivo e a 
obtenção de polissacarídeo microbiano. As culturas de 
24h das linhagens Bacillus sp nº 8 e nº27 foram 
inoculadas em frascos Erlenmeyer de 250mL contendo 
50 mL dos meios de cultura nº1 ( 0,65% de glicose, 
0,3% de extrato de levedura, 0,15% de K2HPO4, 0,5% 
de MgSO4 e 0,45% de (NH4)2HPO4) e nº2 (3,5% de 
melaço de cana,  1,11% de água de maceração de 
milho e 0,18% de extrato de levedura, (m/v)) e 
incubados a 30oC a 200rpm. Os meios de culturas 
foram centrifugados a 10.000xg por 15 minutos a 5oC e 
os sobrenadantes foram utilizados como extratos 
enzimáticos brutos. A atividade de protease foi 
determinada utilizando-se substrato azocaseína como 
descrito por Charney e Tomarelli (1947). A linhagem de 
Bacillus sp nº 27 produziu 14,94 U/mL e 23,32U/mL de 
protease, após 72h de fermentação a 30oC, nos meios 
de cultura nº 1 e nº 2, respectivamente, sem a 
necessidade de adição de indutor caseína. A linhagem 
de Bacillus sp nº8 produziu 15,46 U/mL e 8,53U/mL de 
protease, respectivamente após 72 h de fermentação a 
30ºC, nos meios de cultura nº 1 e nº 2, adicionados de 
1% de caseína. Verificou-se que a linhagem de Bacillus 
sp nº 8 necessita do indutor caseína para a produção 
de protease.  
Clarificação - Fermentação - Proteases 
 
 
T1092 
ISOLAMENTO DE MICRORGANISMOS 
PRODUTORES DE TRANSGLUTAMINASE COM 
CARACTERÍSTICAS DE INTERESSE PARA 
APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 
Luhara Ferreira Ascioni (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Helia Harumi Sato (Orientadora), Faculdade 
de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
A transglutaminase é uma enzima capaz de catalisar a 
transferência de grupos acil formando ligações intra- e 
intermoleculares entre proteínas, peptídeos e aminas 
primárias. Neste contexto, a transglutaminase é 
utilizada nas indústrias de processamento de alimentos 
para o desenvolvimento de novos produtos protéicos e 
modificações de suas características. Portanto, o 
objetivo deste trabalho foi o isolamento e seleção de 
novas linhagens com a capacidade de produzir 
transglutaminase. Amostras de solo coletadas nos 
Estados de Minas Gerais, São Paulo e Ceára foram 
tratadas com CaCO3 e incubadas a 30oC por 7 dias. Em 
seguida, as amostras foram submetidas a diferentes 
diluições e transferidas para placas de Petri com meio 
agar amido e sais inorgânicos. Colônias com 
características do gênero actinomicetos foram 
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transferidas para placas de Petri contendo meio agar 
extrato de malte e extrato de levedura. Foram isoladas 
84 linhagens, as quais foram analisadas a atividade de 
transglutaminase pela formação de ácido hidroxâmico 
com o substrato N-carbobenzoxy-L-glutaminyl-glycine. 
Dentre estas linhagens, as Streptomices sp. B3 e B6 
demonstraram elevada produção de transglutaminase 
(1,918 U/mL e 2,956 U/mL). As duas linhagens isoladas 
demonstraram alta capacidade de produção de 
transglutaminase para a aplicação em processos 
industriais. 
Transglutaminase - Actinomicetos - Isolamento 
 
 
T1093 
MODELAGEM MATEMÁTICA DA EXTRAÇÃO E 
PURIFICAÇÃO DE CAPSAICINA EM CO2 
SUPERCRÍTICO 
Antonio Carlos da Silva Neto (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Victor M. S. Franco e Prof. Dr. Julian Martinez 
(Orientador), Faculdade de Engenharia de Alimentos - 
FEA, UNICAMP 
 
A capsaicina é um composto encontrado em espécies 
de pimenta, muitas nativas do Brasil. É responsável 
pelo sabor pungente típico da pimenta e possui 
inúmeros benefícios à saúde humana. Esse projeto 
visou o uso de equações de estado para avaliar a 
solubilidade dessa substância em CO2 supercrítico. A 
extração supercrítica (SFE) apresenta diversas 
vantagens quando comparada a métodos clássicos, 
evitando, por exemplo, o uso de solventes orgânicos 
tóxicos. A taxa de extração depende de aspectos 
termodinâmicos como a solubilidade da capsaicina em 
CO2 supercrítico, que pode ser obtida com a 
modelagem matemática a partir de equações de estado 
(EOS). A EOS de Peng-Robinson foi utilizada com o 
auxílio de ferramentas computacionais para estimar o 
fator de compressibilidade e o volume molar da 
capsaicina. A partir disso, utilizando-se as regras de 
mistura de van der Waals, as propriedades da mistura 
capsaicina-CO2 supercrítico foram estimadas, além da 
fugacidade. Usando um modelo empírico da literatura, a 
pressão de sublimação da capsaicina foi calculada e 
todos esses parâmetros foram unidos com a EOS de 
Peng-Robinson para se estimar a solubilidade em uma 
faixa de condições de pressão de 150 a 350bar e de 
temperatura de 40 a 60°C. Foram obtidos resultados de 
solubilidade da ordem de 10^-4 bem condizentes com 
os da literatura 
Supercrítico - Modelagem - Capsaicina 
 
 
T1094 

EXTRAÇÃO SUPERCRÍTICA DE CAPSAICINAS DE 
PIMENTAS: MODELAGEM DE EQUILÍBRIO E 
BIOATIVIDADE 
Victor Maturo de Souza Franco (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Antônio Carlos da Silva Neto e Prof. Dr. Julian Martinez 
(Orientador), Faculdade de Engenharia de Alimentos - 
FEA, UNICAMP 
 
Este projeto versa sobre a otimização da extração de 
capsaicinas de pimentas usando dióxido de carbono 
supercrítico e a avaliação das possíveis propriedades 
funcionais dos extratos obtidos. Assim, as principais 
metas da equipe são: modelar matematicamente o 
equilíbrio de fases na extração, obtendo alguns dos 
parâmetros para as condições ótimas; extrair, usando 
CO2 supercrítico, os extratos de capsaicina das 
pimentas e investigar a sua bioatividade (como 
antioxidante, por exemplo). Quanto à metodologia, a 
modelagem do equilíbrio foi feita usando-se um 
programa desenvolvido em MATLAB com base na 
Equação de Estado de Peng-Robinson e as Regras de 
Misturas de van der Waals para prever a fração de 
capsaicina dissolvida na fase vapor (y2); já para a parte 
laboratorial, após a seleção das pimentas, estas foram 
submetidas à extração supercrítica com CO2 e os seus 
extratos tiveram a atividade antioxidante avaliada por 
dois métodos: o de DPPH e o de Fenólicos Totais. Da 
parte matemática, os resultados foram basicamente 
valores de y2 na mesma faixa de grandeza que os 
valores encontrados na literatura, porém variando muito 
em função dos valores dos parâmetros ajustáveis k e l 
usados nos cálculos; já para a parte laboratorial, os 
testes de atividade antioxidante tiveram resultados 
positivos para as duas metodologias. 
Capsaicina - Extração - Bioatividade 
 
 
T1095 
QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DURANTE A 
ESTOCAGEM DE ALIMENTOS ELABORADOS COM 
FARINHAS FORTIFICADAS COM FERRO 
Juliana Portella Prado (Bolsista PIBIC/CNPq), Ana 
Paula Rebelatto e Profa. Dra. Juliana Azevedo Lima 
Pallone (Orientadora), Faculdade de Engenharia de 
Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
Farinhas fortificadas com ferro são utilizadas em 
formulações de alimentos altamente consumidos pela 
população, incluindo biscoitos. Entretanto, o ferro é um 
promotor de reações oxidativas que podem ocorrer 
durante o armazenamento de alimentos. O objetivo 
desse trabalho foi monitorar a qualidade físico-química 
de biscoitos água e sal, maisena, amanteigado e cream 
cracker (1 marca, 3 lotes) durante 6 meses. As análises 
realizadas foram: umidade, acidez, índice de peróxido 
(PI). Os métodos foram validados e considerados 
adequados. Os parâmetros avaliados variaram entre os 
diferentes tipos de biscoito e os diferentes lotes, sendo 
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que no inicio da estocagem, os valores encontrados 
foram: umidade (2,5 - 5,2 %), acidez (1,5 - 3,0 mL 
NaOH 0,1 mol L-1/100 g biscoito) e PI (não detectado - 
6,2 miliequivalente peróxido/1000 g lipídeos). Após os 
seis meses, os valores medidos foram: umidade (3,6 - 
5,6 %), acidez (2,2 - 4,4 mL NaOH 0,1 mol L-1/100 g 
biscoito) e PI (1,0 - 11,2 miliequivalente peróxido/1000 
g lipídeos). Os teores de umidade estão de acordo com 
o permitido. Já acidez está acima do índice indicado em 
legislação. Não há legislação para o índice de peróxido 
em biscoitos. Concluiu-se que houve aumento dos 
valores dos parâmetros avaliados durante estocagem, 
sugerindo reações oxidativas, que podem ser 
promovidas pelo ferro. 
Alimentos - Ferro - Qualidade 
 
 
T1096 
ESTUDO DA DEGRADAÇÃO DE CORANTES 
ALIMENTÍCIOS POR ESPECTROFOTOMETRIA 
Marie Louise Louvet Cortada (Bolsista PIBITI/CNPq) e 
Prof. Dr. Marcelo Alexandre Prado (Orientador), 
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA, 
UNICAMP 
 
O emprego de aditivos químicos é um assunto que gera 
bastante controvérsia envolvendo consumidores, 
indústrias, pesquisadores e governo. Estudos com 
corantes artificiais suspeitam de compostos formados 
pela degradação destes como responsáveis por 
reações adversas no consumidor. O presente trabalho 
visa determinar se os corantes azul brilhante, vermelho 
40 e amaranto são estáveis frente à ação da 
temperatura, pH, luz e presença de ácido cítrico. A 
análise da estabilidade dos corantes foi feita por 
espectrofotometria, um método de análise baseado em 
medidas de absorção de radiação eletromagnética. O 
processo de absorção ocorre a nível molecular, o que 
garante a relação entre o comprimento de onda 
absorvido e o composto em solução. Uma vez 
conhecido o espectro de absorção de uma dada 
substância pode-se determinar em que quantidade 
essa substância se apresenta em uma solução 
analisada a partir das leituras de absorbância. 
Primeiramente neste trabalho, foram analisadas a 
estabilidade dos corantes puros, submetendo-os a 
diferentes situações de exposição à luz, ácido cítrico, 
pH e temperatura e medindo a absorbância de cada 
amostra. Em seguida, a absorbância de produtos reais 
que continham os corantes em questão foram medidas 
mês a mês, para avaliar a estabilidade de seus 
compostos coloridos. 
Corantes - Espectrofotometro - Degradação 
 
 
T1097 

AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE 
EDULCORANTES EM ALIMENTOS POR 
ESPECTROFOTOMETRIA 
Stefanie Tanuri (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Marcelo Alexandre Prado (Orientador), Faculdade de 
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
O consumo de edulcorantes pela população tem 
aumentado nos últimos anos como uma alternativa ao 
uso do açúcar. Antes usados por pessoas com 
necessidades específicas, como os diabéticos, há muito 
que passaram a utilizá-los para perder ou controlar o 
peso. Porém, várias pesquisas já colocaram em dúvida 
a eficácia de diversos tipos de adoçantes tanto no 
processo de emagrecimento quanto na saúde em geral 
de quem os utiliza, podendo causar desde uma simples 
reação alérgica até a indução ao câncer. Por isso cada 
vez torna-se mais importante um estudo aprofundado a 
respeito desses aditivos. O presente trabalho avaliou a 
degradação de dois principais edulcorantes utilizados 
em alimentos, mediante o aquecimento dos produtos 
alimentícios. 
Edulcorantes - Espectrofotometro - Degradação 
 
 
T1098 
DETERMINAÇÃO E AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
CORPORAL DE RATOS SPRAGUE-DAWLEY 
SUPLEMENTADOS COM ÁCIDO LINOLÉICO 
CONJUGADO (CLA) E FITOSTERÓIS 
Camilla Bertuzzo Veiga (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Mário Roberto Maróstica Junior (Orientador), 
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA, 
UNICAMP 
 
O uso de CLA e fitoesterois, na obesidade, pode levar a 
alguns benefícios, como diminuição da porcentagem de 
gordura corporal e redução da absorção de colesterol, 
respectivamente. O objetivo desse estudo foi 
determinar a composição centesimal da carcaça de 
ratos Sprague-Dawley suplementados com CLA e/ou 
fitoesterol, através dos métodos de Kjeldhal, Bligh Dyer 
e determinação de umidade e sólidos totais pelos 
métodos descritos pela Association of Official Analytical 
Chemists. Ratos Sprague-Dawley de vinte e um dias de 
idade foram divididos em cinco grupos (n=6): grupo 
padrão (P), grupo high-fat padrão (HP) e três grupos 
high-fat, que foram suplementados com CLA (HC), 
fitoesterol (HF) e fitoesterol mais CLA (HS), sendo 
confinados por 65 dias. Os resultados mostraram que 
os grupos HC e HS apresentaram preservação de 
massa magra, uma vez que apresentam a mesma 
quantidade de proteína que grupo P (p<0.05). Os 
grupos HF e HS obtiveram aumento de 29,5% e 10% 
de proteína comparado ao grupo HP, respectivamente. 
Quanto ao lipídio corporal, os animais suplementados 
HC, HF e HS apresentaram redução de gordura 
corporal de 7 %, 18,7% e 11% respectivamente 
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comparado ao grupo HP. Umidade e sólidos totais não 
apresentaram diferença estatística significativa 
(p<0.05). Tanto o CLA como o fitosterol mostraram-se 
moduladores da gordura corporal, no entanto o 
fitosterol mostrou-se mais eficiente à redução da 
gordura corporal e preservação da massa magra do 
que o CLA. 
CLA - Fitosterol - Composição centesimal 
 
 
T1099 
EFEITO DAS DIETAS HIPERLIPÍDICAS 
SUPLEMENTADAS COM CASCA DE JABUTICABA 
(MYRCIARIA JABOTICABA VELL BERG.) SOBRE A 
PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA EM RATOS 
Juliana Teixeira Godoy (Bolsista PIBIC/CNPq), Ângela 
Giovana Batista, Sabrina Alves Lenquiste, Carolin 
Moldenhauer e Prof. Dr. Mário Roberto Maróstica Junior 
(Orientador), Faculdade de Engenharia de Alimentos - 
FEA, UNICAMP 
 
Publicações científicas recentes têm avaliado e 
demonstrado que a presença de antocianinas e outros 
compostos fenólicos podem suprimir o desenvolvimento 
da obesidade e de distúrbios metabólicos associados. 
Sendo assim podem melhorar algumas funções físicas 
do organismo, e até ajudar na prevenção e combate de 
doenças degenerativas. A jabuticaba é uma fruta 
tipicamente brasileira que apresenta concentrações 
relativamente elevadas de antocianinas e fibras, 
particularmente em sua casca. Neste estudo, 
avaliaram-se os efeitos da casca de jabuticaba 
liofilizada (rica em antocianinas e fibras sobre a 
eficiência excrementícia de lipídios. Para tal, 
camundongos foram alimentados com dieta 
hiperlipídica (35% de gorduras), durante as quatro 
primeiras semanas e após receberem a mesma dieta 
hiperlipídica adicionada de casca de jabuticaba 
liofilizada nas concentrações 1, 2 ou 4% por 6 semanas 
experimentais. A dieta hiperlipídica suplementada com 
2% de casca de jabuticaba apresentou resultado 
positivo em relação ao teor de colesterol total excretado 
nas fezes. Já a suplementação a 4% teve melhor 
resultado (semelhante à dieta padrão) em relação aos 
triglicerídeos totais. Não houveram diferenças nos 
valores de pH das fezes entre os grupos experimentais. 
Os resultados comprovam que a maior ingestão de 
gorduras está proporcional a excreção de colesterol 
pelas fezes. A dieta com 4% de casca de jabuticaba foi 
eficiente na excreção de triglicerídeos, benefício que 
pode evitar a absorção de ácidos graxos saturados e 
trans associados a promoção de doenças cardíacas. 
Jabuticaba - Ácido tiobarbitúrico - Antocianinas 
 
 
T1100 
CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, FÍSICA E FÍSICO-
QUÍMICA DE AMÊNDOAS, LIQUOR E CHOCOLATE 

DE VARIEDADES DE CACAU CULTIVADAS NA 
BAHIA- BRASIL 
Ana Cristina Yamamoto (Bolsista PIBITI/CNPq) e Profa. 
Dra. Priscilla Efraim (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
Atualmente, há uma grande diversidade de variedades 
de cacau obtidas por melhoramento genético ou 
cruzamentos visando resistência a pragas e doenças e 
maior produtividade em campo. O objetivo deste 
trabalho foi caracterizar 23 variedades de amêndoas de 
cacau, liquor  e manteiga de cacau produzidos no 
estado da Bahia. Foram realizadas, nas amêndoas, 
caracterizações físicas (densidade aparente, 
composição em fração das amêndoas e prova de corte) 
e físico-químicas (pH, acidez total e umidade). Nos 
liquors, foram determinados: teor de lipídeos, 
compostos fenólicos e proteínas e nas manteigas de 
cacau, o teor de gordura sólida e  a composição em 
triacilgliceróis.Na avaliação das amêndoas, destaca-se 
a grande diferença na massa individual, que variou de 
0,87g (PS13.19 e VB1128) a 2,23g (CA1.4). O teor de 
lipídeos variou consideravelmente de 48% (PH16, 
CCN10 e VB1151) a 57% (LP06).Verificou-se ainda que 
o teor de gordura sólida foi maior em praticamente 
todas as temperaturas analisadas para as variedades 
PH16, TSH1188, EET397, TSAN792 e PH129, 
especialmente em comparação com o Cacau Comum 
(tipo que apresenta suscetibilidade à doença fúngica 
vassoura-de-bruxa) e com as variedades FA13, VB515 
e TSH516. Os resultados obtidos indicaram grande 
variação entre as cultivares estudadas, podendo 
favorecer a utilização industrial na produção de 
chocolates com características distintas 
Amêndoas cacau - Liquor - Chocolate 
 
 
T1101 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE SENSORIAL DE 
CHOCOLATES DE VARIEDADES DE CACAU 
CULTIVADAS NA BAHIA-BRASIL 
Felipe Vieira de Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Priscilla Efraim (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
No Brasil, com a incidência da doença fúngica 
vassoura-de-bruxa introduziram-se novas variedades 
de cacau em campo, com frutos e produtos obtidos a 
partir dos mesmos com características distintas, 
inclusive sensorialmente. Neste trabalho processou-se 
e avaliou-se a qualidade sensorial de 23 variedades de 
cacau cultivadas na Bahia por teste de aceitabilidade 
de chocolates com 50 consumidores, sem restrição de 
idade ou sexo. As amêndoas fermentadas e secas 
foram torradas, quebradas, moídas para obtenção do 
liquor, a partir do qual foram preparados chocolates 
com 65% de liquor e 35% de açúcar (sacarose) por 
processo convencional de mistura e refino dos 
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ingredientes, conchagem, temperagem, moldagem, 
resfriamento e desmoldagem. Como resultados, 
verificou-se poucas diferenças entre as variedades 
quanto aos atributos sensoriais avaliados. Verificou-se, 
de forma geral, que as notas para acidez e sabor foram 
possivelmente responsáveis pela impressão global dos 
provadores em relação aos chocolates. Quanto aos 
atributos sabor, acidez e impressão global, a variedade 
de maior destaque positivo foi FM31 e negativo CA1.4. 
Análises físico-químicas e sensorial descritiva com 
equipe treinada estão em andamento e deverão 
contribuir, juntamente com esse trabalho, com o 
programa de melhoramento genético brasileiro 
direcionando as variedades a serem cultivadas em 
campo. 
Cacau - Análise sensorial - Chocolates 
 
 
T1102 
PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE POLPA 
CONCENTRADA DE PIMENTÃO VERMELHO 
Ivana Carla Martins (Bolsista PIBIC/CNPq), Mônica 
Lima dos Santos, Niurka M. A. Haj-Isa (Co-orientadora) 
e Profa. Dra. Priscilla Efraim (Orientadora), Faculdade 
de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
Com o intuito de valorizar frutos de pimentão 
(Capsicum annuum L.) de baixo valor estético 
comercial, esta pesquisa propôs a obtenção e 
concentração da polpa do pimentão vermelho (cv 
Rubia), submetida a tratamento térmico brando para 
sua conservação. Após extração da polpa por sistema 
warm break, concentração sob vácuo (15lbf/pol²/80°C), 
enlatamento, exaustão e fechamento, os produtos 
embalados foram submetidos a tratamento térmico 
brando (97ºC / 15 minutos), monitorado por termopares. 
A partir do processo proposto foi possível obter, com 
rendimento de 25,4%, um produto versátil com as 
características sensoriais próprias da matéria-prima 
bem definidas e com estabilidade microbiológica por até 
90 dias. Houve diferenças estatisticamente 
significativas (p<0,05) nas variáveis-resposta pH, 
acidez, teores de sólidos totais, carboidratos, proteínas, 
cinzas, açúcares totais e redutores e cor (L*a*b*). A 
elaboração da polpa concentrada de pimentão em 
maior escala permitiria prolongar a vida útil da hortaliça, 
além de satisfazer a demanda de consumidores por 
industrializados mais saudáveis (zero açúcar, sódio e 
gorduras) que possibilitem o preparo de refeições em 
menor tempo e ao mesmo tempo saborosas. 
Pimentão - Polpa concentrada - Caracterização 
 
 
T1103 
ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE 
EXTRAÇÃO DE MINI-TOMATE SWEET GRAPE 
Mônica Lima dos Santos (Bolsista PIBITI/CNPq), Niurka 
M.A. Haj-Isa, Ivana Carla Martins e Profa. Dra. Priscilla 

Efraim (Orientadora), Faculdade de Engenharia de 
Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
A pesquisa objetivou obter concentrado duplo de mini-
tomates (Solanum Lycopersicum) cv sweet grape 
(aproximadamente 27 ºBrix) e aplicar tratamentos 
térmicos brandos para conservação. Após extração da 
polpa por sistema warm break, concentração sob vácuo 
(14lbf/pol²/80°C), enlatamento, exaustão e fechamento; 
os produtos embalados foram submetidos a tratamento 
térmico brando (98ºC / 20 minutos), monitorado através 
de termopares, visando a destruição de Bacillus 
coagulans (D97,8°C=14,91min; z=10°C) e de Clostridium 
butyricum (D97,8°C=0,88min; z=8,9°C), microrganismos 
escolhidos como alvo do produto. Ao comparar o purê 
com a matéria-prima verificou-se que o processo 
aplicado, cujo rendimento foi de 12,4%, produziu 
diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) em 
todas variáveis respostas controladas [ph, acidez, 
sólidos totais, umidade, carboidratos, proteínas, lipídios, 
cinzas, açúcares totais e redutores e cor (L*a*b*)]. 
Embora o processo térmico tenha resultado para o B. 
coagulans um F97,8°C=0,94min, com redução de 0,063 
ciclos logaritmos, e para Cl. butyricum um 
F97,8°C=0,63min causando redução de 0,72 ciclos em 
sua população inicial estimada as condições de pH e 
concentração do produto permitiram sua estabilidade 
microbiológica até 90 dias (contagem total de mesófilos 
inferior a 1x103 UFC e ausência de coliformes totais 
x101). 
Sweet grape - Concentrado duplo de tomate - Caracterização 
 
 
T1104 
ESTUDO DA PRODUÇÃO DE ITURINA POR 
BACILLUS SUBTILIS, EM FERMENTAÇÃO SEMI-
SÓLIDA UTILIZANDO COMO SUBSTRATO FARELO 
DE SOJA, TRIGO, GLICEROL E SORO DE LEITE EM 
PÓ 
Marco Aurélio Selicani (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Ranulfo Monte Alegre (Orientador), Faculdade de 
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
A iturina é um heptapeptídeo ligado a um acido graxo 
cujo comprimento varia de 14 a 17 carbonos. Esta 
molécula se caracteriza por possuir várias propriedades 
tecnofuncionais como: surfactante, antibiótico, 
retroviral, antitumoral e antimicótico. Este 
heptapeptídeo é produzido por bactérias de gênero 
Bacillus em meio líquido e semi-sólido. Apesar da 
fermentação semi-sólida mostrar maior rendimento e 
custo mais baixos poucos trabalhos têm sido 
direcionados para produção da iturina em meio semi-
sólido. O objetivo deste trabalho foi estudar a produção 
de iturina a partir de fermentação semi-sólida de farelo 
e casca de arroz, utilizando Bacillus subtilis, 
determinado a melhor temperatura, porosidade e 
condutividade térmica para a ampliação de escala. O 
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acompanhamento da fermentação feito através das 
medidas e determinações de temperatura, umidade, 
aeração e concentração de iturina. Para avaliar a 
influência das variáveis do processo utilizado o 
delineamento Plackett-Burman PB (12) que tem como 
variáveis a umidade do meio, farelo de soja, farelo de 
trigo, farelo de arroz e temperatura da fermentação. 
Iturina - Bacillus subtilis - Antifúngico 
 
 
T1105 
CARACTERIZAÇÃO DE MANTEIGA DE CACAU 
OBTIDA DE AMÊNDOAS DE CACAU 
CONTAMINADAS COM VASSOURA DE BRUXA 
Fernanda Cristina da Silva (Bolsista FAPESP) e Prof. 
Dr. Renato Grimaldi (Orientador), Faculdade de 
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
O cacau e seus derivados, como é o caso da manteiga 
de cacau (MC), cacau em pó e liquor de cacau são os 
principais componentes do chocolate e de produtos 
correlatos e um dos principais problemas encontrados é 
a variação da qualidade da manteiga de cacau, fazendo 
com que os processos que envolvam principalmente 
cristalização sejam bem difíceis de reprodução. A 
manteiga de cacau nacional é a mais macia do 
mercado e sua utilização sempre acontece na forma de 
misturas, sendo que o valor de triacilgliceróis simétricos 
(SUS) é cerca de 10% do valor normalmente 
encontrado para as manteigas importadas. A vassoura 
de bruxa, doença característica e que afeta o cacau em 
todo o mundo, deprecia a qualidade do cacau, 
principalmente no que diz respeito ao teor de MC, 
tornando o seu valor comercial muito inferior aos seus 
concorrentes sadios. Diante destes aspectos, este 
trabalho tem como principal objetivo, a caracterização 
da MC obtida destas amêndoas contaminadas visando 
encontrar possibilidades de melhor aproveitamento do 
produto e aumentando o seu valor agregado. 
Manteiga de cacau - Vassoura de bruxa - Triacilgliceróis simétricos 
 
 
T1106 
FORMAÇÃO DE EMULSÕES EM MICROCANAIS 
Fernanda Schiavolin Birribilli (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Fernanda Yumi Ushikubo (Co-orientadora) e Profa. Dra. 
Rosiane Lopes da Cunha (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
Dispositivos denominados microcanais surgem como 
uma alternativa para a produção de emulsões com 
potencial aplicação em encapsulação e liberação 
controlada de bioativos e fármacos. Em contraste com 
as tecnologias convencionais, o uso desta técnica 
permite o fino controle da dimensão micrométrica das 
gotas, obtendo emulsões monodispersas e, com isso, 
garantindo maior estabilidade das mesmas. 
Considerando o pioneirismo da técnica, o objetivo deste 

trabalho foi estudar a formação de emulsões por 
microcanais, utilizando sistemas ideais e alimentícios, 
variando-se as dimensões e configurações dos canais, 
além do estudo da influência de outras condições de 
processo. Produziram-se emulsões água em óleo a 
partir de canais com configurações Y e T, com 
diâmetros que variaram de 50 a 250µm, com vazões 
nas faixas de 10 a 50µL/min na fase contínua e 1 a 
15µL/min na fase dispersa. Observou-se que o 
aumento da vazão da corrente contínua e a diminuição 
da corrente da fase dispersa levaram à diminuição do 
volume das gotas formadas. A variação de diâmetro 
das gotas foi muito baixa, indicando alta estabilidade 
das emulsões formadas. Este estudo mostrou que a 
técnica de microcanais é promissora para obtenção de 
emulsões altamente monodispersas, que poderão ser 
usadas nas indústrias alimentícia, cosmética e 
farmacêutica em produtos de elevado valor agregado. 
Emulsão - Microcanais - Microfluídica 
 
 
T1107 
APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE VARIAÇÃO DE 
CARGA TÉRMICA E DE VELOCIDADE DE 
ROTAÇÃO DE COMPRESSORES EM UM GABINETE 
CONVECTIVO PARA CONGELAMENTO DE 
ALIMENTOS 
Fellipe Dias de Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Juliano José Fiori e Prof. Dr. Vivaldo Silveira Junior 
(Orientador), Faculdade de Engenharia de Alimentos - 
FEA, UNICAMP 
 
A preservação de alimentos sob congelamento é 
baseada no fato de que baixas temperaturas retardam 
a ação de agentes deteriorantes. Realizar estudos que 
promovam o aprimoramento da técnica de 
congelamento trazem excelentes informações para 
aplicações em indústrias de alimentos. Neste trabalho, 
utilizou-se um gabinete convectivo para congelamento 
de alimentos, equipado com um sistema de refrigeração 
em cascata que utiliza o par de refrigerantes R22 e 
R404a. O estudo teve como foco avaliar as respostas 
nas variáveis de processo, mediante perturbações 
impostas nas variáveis manipuladas (velocidade de 
rotação dos compressores e carga térmica adicional). 
Para controle do processo de congelamento, 
construíram-se as curvas dinâmicas das variáveis, a fim 
de calcular as constantes necessárias para a sintonia 
do controlador a ser empregado no sistema. Todas as 
variáveis foram coletadas e monitoradas por um 
sistema supervisório, instalado num computador 
dedicado, acoplado a um controlador lógico 
programável. Os valores das constantes calculadas 
para o controlador servirão para operar em melhores 
condições o equipamento, a fim de otimizar o processo 
de congelamento, tornando-o mais eficiente tanto do 
ponto de vista da qualidade do produto final quanto do 
ponto de vista de economia de energia. 
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Carga térmica variável - Rotação de compressores - Congelamento 
 
 
T1108 
AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PROCESSO  DE 
UMA CÂMARA OPERADA COM FLUIDO  
SECUNDÁRIO E TERMOACUMULÇÃO 
Marcel Daissuke Nishimori (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Vivaldo Silveira Junior (Orientador), Faculdade 
de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
Termoacumulação aplicada à refrigeração é uma 
técnica utilizada em processos de troca térmica em que 
há armazenamento de energia em um fluído 
secundário, permitindo o dimensionamento de 
equipamentos menores para uma mesma potência 
instantânea.  O armazenamento pode ser feito de duas 
maneiras: forma completa, quando toda energia é 
armazenada em um determinado período (noturno), ou 
forma parcial, quando a energia é armazenada e 
consumida simultaneamente durante o período fora 
ponta. A diferença entre a energia armazenada e 
consumida é utilizada durante o período de ponta e o 
sistema de refrigeração permanece desligado 
(compressor e condensador), utilizando apenas uma 
bomba para circular o fluido secundário. Uma solução 
de etanol em água com concentração de 40% v/v com 
ponto de congelamento de -30°C foi utilizada como 
fluido secundário. Para comparação foi montada uma 
linha de fluido secundário com um trocador de calor 
com funcionamento semelhante a um fancoil em 
conjunto com um sistema de expansão direta. 
Simulamos com cargas resistivas o calor gerado por 
pessoas, iluminação e produtos em uma câmara fria e 
observamos um grande potencial em se utilizar o 
sistema de termoacumulção para temperaturas 
negativas, com o objetivo de evitar paradas de 
processo industriais. 
Termoacumulação - Refrigeração - Fluido secundário 
 
 
T1109 
CLASSIFICAÇÃO DA PRÓPOLIS BRASILEIRA: 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E 
BIOLÓGICAS 
Henrique Osamu Ikuta (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Viviane Cristina Toreti e Prof. Dr. Yong Kun Park 
(Orientador), Faculdade de Engenharia de Alimentos - 
FEA, UNICAMP 
 
De acordo com a classificação da própolis brasileira, o 
grupo típico da região sudeste é o G12. O estudo da 
classificação da própolis é de grande importância para 
se conhecer melhor seus compostos, devido aos seus 
efeitos antioxidante, antimicrobiano entre outros. O 
objetivo foi classificar amostras da própolis brasileira de 
acordo com sua composição química e propriedades 
biológicas no estado de São Paulo. Usou-se própolis 

bruta e etanol 80% para obtenção dos extratos 
etanólicos. Foi feito espectro de absorção máxima. 
Para identificação e quantificação dos compostos foi 
realizada CCDAE – FR e CLAE – FR. Foi feita 
quantificação de fenólicos e flavonoides totais além da 
determinação da atividade antioxidante e 
antimicrobiana. Observou-se por meio de CCDAE – FR 
e CLAE – FR que as amostras 2 e 4 pertencem ao G12. 
A amostra 3 apresentou perfil diferente das demais e 
ausência do composto artepilin C que caracteriza a 
própolis do G12. Ao se fazer as análise de compostos 
fenólicos e flavonoides totais a amostra que apresentou 
o menor teor desses compostos foi a amostra 3. Em 
contrapartida apresentou maior halo de inibição. A 
maior porcentagem de inibição foi da amostra 4. 
Conclui-se que as amostras 2 e 4 pertencem ao mesmo 
grupo (G12). A amostra 3 por se mostrar diferente das 
demais deve ter sua origem botânica investigada. 
Própolis - Composição química - Atividade biológica 
 
 
T1110 
EFEITO DE ENZIMAS, OXIDANTES E REDUTORES 
NAS CARACTERÍSTICAS REOLÓGICAS E DE 
PANIFICAÇÃO DA FARINHA DE TRIGO 
Viviane Coelho Teruel (Bolsista PIBIC/CNPq), Eveline 
Lopes Almeida e Prof. Dr. Yoon Kil Chang (Orientador), 
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA, 
UNICAMP 
 
Em panificação, aditivos e coadjuvantes de tecnologia 
são substâncias adicionadas à formulação do pão com 
intuito de corrigir as deficiências da farinha de trigo. O 
objetivo deste estudo é avaliar os efeitos de certas 
enzimas, emulsificantes, agentes redutores e oxidantes, 
em diferentes concentrações,nas características 
reológicas da farinha de trigo e na qualidade do pão. Na 
análise farinográfica foi verificado que o ácido ascórbico 
aumentou a estabilidade (EST) até a concentração 
de120 ppm, mas a 250 ppmeste aditivo teve efeito 
contrário. A azodicarbonamida reduziu este parâmetro 
conforme o aumento da concentração (10, 40 e 100 
ppm). A protease fúngica aumentou mais drasticamente 
o índice de tolerância à mistura (ITM) em relação à L-
cisteína e glutationa. Os emulsificantes (DATEM, SSL e 
polisorbato 80) apresentaram ação diferenciada na EST 
e ITM conforme o aumento da concentração (1500, 
2500 e 5000 ppm). As demais enzimas utilizadas 
(glicolipase, xilanase, hexose oxidase e 
transglutaminase) não apresentaram grandes variações 
nos parâmetros farinográficos analisados, no entanto, 
devido ao tempo de ação, devem apresentar mudanças 
reológicas nas análises futuras de extensografia, 
alveografia e no teste de panificação.  
Farinha de trigo - Glúten - Enzimas 
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T1111 
EFICÁCIA COMPARATIVA IN-VITRO E IN-VIVO DO 
EFEITO DA IRRADIAÇÃO ULTRAVIOLETA C PARA 
MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DO FIGO ‘ROXO DE 
VALINHOS’ 
Ana Paula de Toledo Scarponi (Bolsista FAPESP), 
Franciane Colares Souza (Co-orientadora) e Prof. Dr. 
Antonio Carlos de Oliveira Ferraz (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, 
UNICAMP 
 
O figo ‘Roxo de Valinhos’ apresenta alta perecibilidade, 
exigindo tecnologias apropriadas para evitar danos e 
contaminações após a colheita. Neste sentido, a 
radiação ultravioleta C (UV-C) tem-se mostrado um 
método físico alternativo e seguro para desinfecção 
microbiológica de alimentos. Neste trabalho investigou-
se a sensibilidade in-vitro dos fungos Lasiodiplodia 
theobromae, Alternaria alternata e Rhizopus stolonifer à 
radiação UV-C e o seu efeito em figos inoculados com 
os mesmos fungos antes e após a irradiação. Nos 
testes in-vitro, discos de micélio de 5mm de diâmetro 
de cada fungo foram inoculados no centro de placas de 
petri com meio BDA, expostos às radiações de 0; 2,64; 
4,00; 8,00 e 16,00 kJ.m-2, e armazenados a 10ºC e 
20ºC por dez dias. Avaliou-se o crescimento pelas 
medidas do diâmetro, produção de esporos e massa de 
micélio seco. Nos testes in-vivo, foram feitos ferimentos 
de 2mm de profundidade e 0,1mm de diâmetro nas 
frutas e inoculados com 10µL de solução de esporos de 
concentração conhecida. Nos testes preventivos, a 
irradiação foi realizada 30min antes e nos testes 
curativos 30min após a inoculação, aplicando-se 
energias de 0; 0,70; 1,32 e 2,64 kJ.m-2. Os figos foram 
armazenados por sete dias a 10ºC e 20ºC, avaliando-se 
a ocorrência do desenvolvimento fúngico. Apesar da 
radiação UV-C não ter efeito no crescimento micelial 
dos fungos, concluiu-se que níveis maiores de energia 
e menores temperaturas de armazenamento inibem a 
produção de esporos, representando melhor resultado 
na propagação dos fungos. 
Irradiação UV-C - Figos - Ensaios in vitro 
 
 
T1112 
DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS DE MODELO 
DE FORÇA DE CONTATO PARA COLMOS DE 
CANA-DE-AÇÚCAR UTILIZANDO UM DISPOSITIVO 
PENDULAR 
Eduardo Malavazi Pinto (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Antonio Carlos de Oliveira Ferraz (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, 
UNICAMP 
 

A modelagem matemática é uma potente ferramenta, 
pois permite simular variadas situações nas diferentes 
áreas da engenharia. Este projeto propõe a 
determinação dos parâmetros de um modelo de força 
de contato para colmos de cana-de-açúcar. Com o 
modelo determinado, este será utilizado na modelagem 
do escoamento de colmos de cana-de-açúcar a partir 
do momento que este entra em contato com os 
maquinários utilizados na referida cultura. Para tal 
finalidade é avaliado o modelo visco-elástico proposto 
por Kelvin em duas frentes, uma utilizando de queda-
livre e outra utilizando um braço mecânico com 
movimento radial. Em seguida serão escolhidas ao 
menos duas variedades de cana para a aplicação do 
modelo avaliado. O trabalho realizado até o presente 
momento mostrou-se promissor em relação a utilização 
do modelo para as finalidades sugeridas. O projeto em 
questão faz parte do projeto do aluno de doutorado 
Douglas Ricardo Frabetti realizado em conjunto com o 
Centro de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE). 
Modelo - Cana-de-açúcar - Dispositivo 
 
 
T1113 
INFLUÊNCIA DO CORTE NA QUALIDADE E VIDA 
ÚTIL DE CABEÇAS DE ALFACE APÓS A COLHEITA 
Mariana Galvão de Almeida Prado (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Antonio Carlos de Oliveira 
Ferraz (Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola 
- FEAGRI, UNICAMP 
 
O consumo de hortaliças folhosas cresce a cada ano, e 
em se tratando desses produtos, a alface (Lactuca 
sativa L.) é a mais produzida, principalmente em 
cinturões verdes próximo aos grandes centros, e no 
Brasil é também a mais consumida. Neste trabalho tem-
se como objetivo investigar os diferentes tipos de corte 
realizados no processo de colheita dessa hortaliça, 
quer-se pesquisar as propriedades mecânicas do corte 
e a sua influência na perda de água. Para isso três 
lâminas foram desenvolvidas com diferentes ângulos de 
corte. Para evidenciar os efeitos do corte transversal de 
caules de alface, com alta taxa de deslocamento (10,32 
m/s), elas foram acopladas a extremidade da haste de 
um pêndulo duplo. Para baixa taxa de deslocamento 
(0,0036 m/s), foram acopladas ao cabeçote de uma 
maquina universal de ensaios. Com o pêndulo obteve-
se a energia de corte. Os cortes utilizando a máquina 
universal permitiram obter a relação força-
deslocamento de onde se extraíram valores de força e 
da energia de corte. Concomitantemente, após os 
cortes, a parte folhosa das cabeças de alface foi 
pesada de tempos em tempos para acompanhar a 
perda de água e assim, obter parâmetros comparativos 
de qualidade associados ao tipo de lâmina e de corte. 
Energia de corte - Colheita - Propriedades viscoeslásticas 
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T1114 
DESENVOLVIMENTO DE UMA MESA VIBRATÓRIA 
PARA PRODUÇÃO DE TELHAS DE FIBRO-CIMENTO 
E DE MOLDES PARA A SUA CONSTRUÇÃO 
ADAPTADAS À REALIDADE MOÇAMBICANA 
Carlos Henrique Albrecht Junior (Bolsista PIBITI/CNPq), 
Antonio Ludovico Beraldo e Prof. Dr. Antonio José da 
Silva Maciel (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
Este trabalho busca o desenvolvimento de molde para 
fabricação de telhas de fibro-cimento.e de uma mesa 
vibratória com acionamento por pedais, devido a 
restrição de não utilização de energia elétrica. Visa 
também à construção de gabaritos para a fabricação 
em série dos equipamentos, utilizando tecnologia de 
fácil aplicação e de baixo custo, como corte, solda e 
dobra, seguindo o acordo entre o Governo 
Moçambicano, a Caixa Econômica Federal e a 
Universidade Estadual de Campinas. As telhas de fibro-
cimento são compostas de cimento juntamente com 
compósitos de biomassa vegetal possuindo um baixo 
custo, disponibilidade de matéria prima em grandes 
quantidades, possuem um grande isolamento acústico 
e são leves, assim diminuindo a carga estática sobre a 
estrutura do telhado. 
Transferência de tecnologia - Telhas de fibro-cimento - 

Desenvolvimento de gabaritos 
 
 
T1115 
DESENVOLVIMENTO, CONSTRUÇÃO DE 
GABARITOS DE FABRICAÇÃO DE MOINHO, 
MISTURADOR E PENEIRA PARA SOLO-CIMENTO E 
FIBRO-CIMENTO 
Felipe Rodrigues de Souza (Bolsista PIBIC/CNPq e 
CAPES - FIPSE), Antonio Ludovico Beraldo e Prof. Dr. 
Antonio José da Silva Maciel (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
O trabalho visa o desenvolvimento e construção de 
gabaritos de fabricação de moinho, misturador e 
peneira para solo cimento e fibro-cimento, para a 
produção em larga escala de máquinas que atendam a 
realidade de Moçambique. Para o entendimento dessa 
realidade foi feito um estudo socioeconômico do país, e 
com ele viu-se a necessidade de se desenvolver 
equipamentos que na medida do possível não usassem 
energia elétrica, com base nisso as máquinas e seus 
respectivos gabaritos foram projetados e desenhados. 
Foi feita uma lista de compra dos materiais que seriam 
utilizados na construção dos gabaritos e eventualmente 
das máquinas, como o material foi comprado no 
formato comercial, às peças precisaram ser usinadas 
para serem usadas, após a usinagem, as peças foram 
identificadas, conforme as indicações presentes nos 
desenhos descritivos. Com o material pronto, realizou-
se a montagem dos conjuntos e subconjuntos 

detalhados nos desenhos. Com a confecção dos 
gabaritos, a montagem das máquinas torna-se fácil e 
aumenta muito a eficiência do processo. 
Transferência de tecnologia - Misturador - Desenvolvimento de 

gabaritos 
 
 
T1116 
MANUAL ÚNICO OPERACIONAL E 
PATENTEABILIDADE DA MIRA LASER NO 
CONTROLE DO VETOR DA DENGUE 
Marcel Cristofoletti (Bolsista PIBITI/CNPq) e Prof. Dr. 
Antonio José da Silva Maciel (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
A dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, é 
um dos principais problemas de saúde pública no 
mundo. Estima-se que 2,5 bilhões de pessoas – 2/5 da 
população mundial estão sob risco de contrair a doença 
e que ocorram anualmente cerca de 50 milhões de 
casos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Devido a falta 
de informação sobre a operação do atomizador costal 
motorizado, há um uso indiscriminado do Malathion, 
fato este que pode ser bastante prejudicial tanto ao 
operador como ao meio. Prejudicial ao operador pelo 
contato direto com o produto e prejudicial ao meio por 
potencial de risco de contaminação para o meio 
ambiente e aplicação em doses elevadas e endoderiva 
do produto no alvo.Visto a necessidade de um estudo 
mais detalhado, elaborou-se um manual técnico com os 
procedimentos operacionais para processo de 
aplicação do atomizador com uso da mira laser para ser 
utilizado pelos técnicos da Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo, através da Superintendência de 
Controle de Epidemias –SUCEN, da regional de 
Campinas.Junto a este trabalho foi feito uma busca de 
patenteabilidade do uso da mira laser no controle do 
vetor da dengue em conjunto com técnicos da INOVA - 
UNICAMP. 
Dengue - Mira laser - Pedido de patente 
 
 
T1117 
RESFRIAMENTO DE ALFACE COM AR FORÇADO, 
ÁGUA E SISTEMA EVAPORATIVO VISANDO 
AUMENTO DE VIDA ÚTIL 
Jessica Priscila de Godoy (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Barbara Janet Teruel Mederos 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Agrícola - 
FEAGRI, UNICAMP 
 
A alface é a hortaliça folhosa mais consumida in natura 
pela população brasileira e sua produção, que provém 
de agricultores de pequeno porte e movimentam 
grandes quantidades deste produto diariamente, está 
localizada, em sua grande maioria, próximo aos 
grandes centros distribuidores e consumidores. 
Principalmente, por se tratar de um produto hortícola 
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muito sensível e de rápida deterioração, característica 
esta que não pode ser modificada, mas apenas 
controlada ou reduzida. O objetivo do experimento foi 
identificar os melhores tratamentos (métodos de 
resfriamento) para os cultivares estudados num 
desenho completo para selecionar as melhores 
variações de cada tratamento, através de análise 
sensorial, que foi realizada de acordo com a 
metodologia descrita pelo IAL – Instituto Adolfo Lutz 
(2004). O método utilizado foi a análise descritiva 
qualitativa - ADQ, através dos atributos visuais cor, 
frescor, danos mecânicos, brilho e aspecto geral. Para 
concluir o objetivo, utilizou-se da metodologia, análise 
de componentes principais (PCA), a partir dos dados 
colhidos. Em seguida, será realizada uma análise de 
variância para cada componente de cada variedade de 
alface observando se houve influência dos tratamentos 
de resfriamento. 
Análise sensorial - Perda de massa - Componente principais 
 
 
T1118 
AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE UVAS 
DESTINADAS À VINIFICAÇÃO E DESIDRATADAS A 
QUENTE E A FRIO 
Mirela Marçom Bergamaschi (Bolsista PIBITI/CNPq) e 
Profa. Dra. Barbara Janet Teruel Mederos 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Agrícola - 
FEAGRI, UNICAMP 
 
A obtenção dos níveis de etanol desejado para vinhos 
de mesa produzidos no Brasil, entre 10 a 13% vêem-se 
dificultada pelo baixo teor de açúcar no mosto. Em 
muitas vinícolas então se aplica a adição de sacarose 
para atingir a graduação alcoólica desejada, resultando 
em vinhos de qualidade inferior e com o custo adicional 
do açúcar de cana-de-açúcar. Para obter os parâmetros 
físico-químicos (densidade, sólidos solúveis totais 
(Brix), acidez total e volátil, pH e concentração alcoólica 
e concentração de polifenóis) das uvas, utiliza-se o 
sistema de ar forçado na câmara frigorífica (secagem a 
frio) e o sistema de secagem a quente(câmara de 
aquecimento de ar) para a desidratação em condições 
variáveis de temperatura e vazão de ar, para assim 
avaliar a viabilidade dos tratamentos térmicos 
aplicados, na qualidade das frutas destinadas á 
vinificação. Espera-se a partir das análises físico-
químicas pré e pós- desidratação, com o devido 
tratamento dos dados, obter informações para a 
utilização do processo de controle na Vitivinicultura. 
Concentração de polifenóis - Sólidos solúveis totais - Espectrometria 

de massa 
 
 
T1119 

DINÂMICA DA SECAGEM DE UVAS E 
IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA VISANDO OBTER 
SUBSÍDIOS PARA O CONTROLE DO PROCESSO 
Thiago Kenji Nagaishi (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Barbara Janet Teruel Mederos (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, 
UNICAMP 
 
O Estado de São Paulo é o berço do vinho no Brasil, 
sendo o maior produtor do país, mas não possui 
produção relevante de vinhos de qualidade. Nos últimos 
anos a viticultura paulista vem recebendo esforços do 
governo, instituições de pesquisa e iniciativa privada 
para a sua revitalização. As exigências atuais 
necessitam da aplicação de tecnologias avançadas que 
proporcionem qualidade e custo benefício ao produtor. 
Esta pesquisa propõe um estudo envolvendo a 
aplicação de técnicas de instrumentação, supervisão e 
controle automático do processo de desidratação de 
uvas destinadas à vinificação, variando-se a 
temperatura e umidade relativa do ar, avaliando-se o 
efeito na concentração de sólidos solúveis, aumento da 
graduação alcoólica, sem adição de sacarose, 
modulando o teor de compostos voláteis e a formação 
de acidez e a influência na qualidade final do vinho. A 
pesquisa visa comprovar a hipótese de que uvas 
destinadas à vinificação submetidas à baixa 
temperatura e umidade relativa do ar e a alta 
temperatura e abaixa umidade relativa do ar, trarão 
benefícios como o aumento da concentração de sólidos 
solúveis e de compostos fenólicos. O experimento a 
20ºC e 2,5 m/s obteve o melhor rendimento entre os 
realizados. 
Temperatura - Vazão de ar - Sistema de primeira ordem  
 
 
T1120 
EFEITO DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE 
ÁCIDO CÍTRICO E TEMPOS DE IMERSÃO SOBRE A 
QUALIDADE DE BATATAS MINIMAMENTE 
PROCESSADAS 
Bruna Piccolotto (Bolsista PIBIC/CNPq), Jessica 
Wischer Britto, Mara Ligia Biazotto Bachelli, Rívia Darla 
Álvares Amaral (Co-orientadora) e Prof. Dr. Benedito 
Carlos Benedetti (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
Este trabalho teve como objetivo estudar a qualidade 
de batatas minimamente processadas (MP) com 
diferentes concentrações de ácido cítrico e diferentes 
tempos de imersão. Foram realizadas análises de cor, 
textura e pH das batatas MP mantidas sob refrigeração 
(4±1 ºC) por 11 dias e após fritura. O armazenamento 
influenciou a cor de todos os tratamentos, reduzindo o 
Chroma do produto MP, independentemente da 
concentração ou tempo de imersão, entretanto, foi 
observado escurecimento após a fritura. Na textura, os 
valores de força máxima foram semelhantes nos 
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menores tempos de imersão, independentemente da 
concentração, e mostraram um ligeiro acréscimo, 
quando imersos por tempos maiores. Os diferentes 
comportamentos observados para a força máxima de 
penetração podem estar relacionados à interferência da 
temperatura na fritura. Após esse procedimento as 
amostras submetidas a diferentes concentrações e 
tempos de exposição, apresentaram valores 
irregulares, não permitindo a discussão dos resultados. 
O ácido cítrico afetou o pH das amostras. No decorrer 
do armazenamento, houve variação dos valores, com 
resultados finais de pH superiores aos encontrados 
logo após a imersão. Após a fritura, o comportamento 
das amostras não seguiu um padrão, o qual seria 
semelhante ao pH das amostras MP após a imersão 
em ácido cítrico. 
Processamento mínimo - Hortaliças - Tratamento térmico 
 
 
T1121 
MÉTODOS FÍSICOS DE RADIAÇÃO 
ULTRAVIOLETA-C PARA SANITIZAÇÃO DE 
FRUTAS MINIMAMENTE PROCESSADAS 
Jessica Wischer Britto (Bolsista PIBIC/CNPq), Mara 
Ligia Biazotto Bachelli (Co-orientadora), Bruna 
Piccolotto, Rívia Darla Álvares Amaral e Prof. Dr. 
Benedito Carlos Benedetti (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
A radiação ultravioleta (UV-C) é utilizada como método 
de controle de deterioração por resultar em desinfecção 
superficial dos frutos. O objetivo da pesquisa foi 
monitorar a qualidade do abacaxi ‘Pérola’ e mamão 
‘Formosa’ minimamente processado (MP) após 
aplicação de radiação UV-C nas intensidades de 1,2 kJ 
m-2 (T1), 2,4 kJ m-2 (T2), 3,6 kJ m-2 (T3) e 0,0 kJ m-2 (T4 
– controle) para as duas frutas, sendo os produtos MP 
armazenados a 5±1 oC. Avaliou-se a população 
microbiana e alterações físico-químicas (pH, sólidos 
solúveis, acidez titulável e ácido ascórbico), além da 
composição gasosa no interior das embalagens. Não 
houve presença de E.coli e Salmonella spp. nas duas 
frutas MP estudadas e para todas as intensidades de 
radiação houve redução de 1 ciclo log, em relação ao 
T4 para bolores e leveduras. Para o abacaxi MP, o teor 
de ácido ascórbico diminuiu enquanto que para o 
mamão MP aumentou ligeiramente. O pH aumentou 
após a aplicação de radiação UV-C para as duas frutas 
e a concentração de sólidos solúveis foi inversamente 
proporcional à intensidade de radiação aplicada ao 
mamão MP. Os resultados obtidos indicam que o 
mamão MP do T3 (3,6 KJ.m-2) e o abacaxi MP do T1 
(1,2 kJ.m-2), mantidos a 5±1 ºC, mantiveram as 
características mais próximas do produto sem 
tratamento, nas mesmas condições. 
Processamento mínimo - Frutas - Radiação 
 
 

T1122 
AVALIAÇÃO SAZONAL DA OCORRÊNCIA DE 
POLIFENÓIS TOTAIS E ASPECTOS QUALITATIVOS 
DA UVA NIAGARA ROSADA 
Graciete Mary dos Santos (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Claudio Luiz Messias (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
O conteúdo de polifenóis é um importante parâmetro na 
avaliação da qualidade de uvas de mesa. Neste projeto, 
avaliaram-se as variáveis referentes ao processo de 
extração em quatro métodos extrativos, com vistas a 
obtenção de uma condição para máxima extração do 
conteúdo de polifenóis presentes na uva ‘Niágara 
Rosada’. Em seguida, investigou-se a variabilidade do 
Índice de Polifenóis Totais (IPT), Antocianinas Totais 
(AT), Cor Visível (CV), Teor de Sólidos Solúveis (TSS) 
e pH em cachos da uva colhidos nas safrasde verão 
(dezembro a janeiro) e inverno (maio a junho). Os 
resultados mostraram que: a trituração das bagas é o 
processo mais efetivo na extração dos polifenóis e a 
presença de etanol é mais efetiva que o que o aumento 
da temperatura (até 40°C) na extração de taninos. 
Foram encontradas diferenças significativas (Teste de 
Tukey) entre as médias do IPT, IC, AT e Teor de 
Sólidos Solúveis das uvas colhidas nas safras de verão 
e inverno e mesmo entre amostras colhidas durante 
uma mesma safra, evidenciando que fatores 
edafoclimáticos (principalmente a pluviosidade, os 
tratos culturais e a radiação solar) podem afetar positiva 
ou negativamente na concentração dos polifenóis. Após 
7 dias de armazenamento, as uvas perdem água e 
concentram os constituintes presentes principalmente 
no interior da baga, de forma que houve ligeiro 
aumento, mas não significativo, nas concentrações de 
IPT, IFT e no TSS. 
Niágara rosada - Polifenóis - Métodos extrativos 
 
 
T1123 
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE 
PREFERÊNCIA AMBIENTAL PARA FRANGOS DE 
CORTE 
Evandro Victor Justino da Cunha (Bolsista 
PIBIC/CNPq), Ana Paula de Assis Maia e Profa. Dra. 
Daniella Jorge de Moura (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
Identificação por radio frequência (RFID) vem sendo 
utilizada na área de rastreabilidade animal e permite 
identificação individual. O uso de RFID é importante no 
rastreamento animal em testes de preferência, os quais 
oferecem métodos para avaliar a percepção das aves 
com relação a determinadas escolhas. Este estudo 
objetiva avaliar a eficiência de um sistema de RFID 
para rastreamento de frangos de corte em avaliações 
de preferência. O sistema RFID é composto por quatro 
leitores alocados na passagem entre dois 
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compartimentos, por etiquetas de identificação e um 
software desenvolvido em Delphi 6.0. O programa 
registra a data, a hora, o número da etiqueta e o 
aparelho que registrou. Até agora foram feitos os testes 
de programação. A próxima etapa será o teste com 
frangos. O comportamento das aves será monitorado 
por câmeras de vídeo para validação do sistema, no 
qual os dados obtidos pelos sensores serão 
comparados com os dados das imagens. Este trabalho 
sugere que o sistema automático para detecção do 
movimento das aves permite melhorar a coleta de 
dados em testes de preferência. 
Ambiência - Conforto térmico - Frangos de corte 
 
 
T1124 
ANÁLISE DO COMPORTAMENTO CARGA X 
DESLOCAMENTO NO TOPO DE TUBULÕES 
CARREGADOS TRANSVERSALMENTE EM SOLO 
DE DIABÁSIO 
Romeu Zaparoli Rosa (Bolsista PIBIC/CNPq), Roberto 
Kassouf (Co-orientador) e Prof. Dr. David de Carvalho 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola - 
FEAGRI, UNICAMP 
 
A importância do estudo do carregamento horizontal 
deve-se a aplicações nas mais variadas áreas da 
engenharia, em que os esforços horizontais juntamente 
com solicitações verticais e de momentos fletores, são 
condicionantes no dimensionamento das fundações. 
Para o caso do estudo de carregamento horizontal em 
fundações, uma questão de suma importância e que 
deve ser investigada a fundo, é com relação ao 
comportamento do solo quando recebe a transferência 
de um carregamento produzido por um tubulão. A forma 
com que o solo responde a esse tipo de solicitação está 
diretamente relacionado com suas propriedades físicas, 
mecânicas, com a qualidade da interação entre solo-
tubulão, além das características geométricas inerentes 
ao projeto de dimensionamento estrutural. Nesta 
pesquisa, executou-se um tubulão com 0,80m de 
diâmetro e 9m de profundidade no Campo Experimental 
de Fundações da FEC-Unicamp, o qual foi submetido a 
prova de carga horizontal. Os equipamentos utilizados 
foram célula de carga, macaco hidráulico e relógios 
comparadores.  A prova de carga permitiu obter a curva 
carga x deslocamento horizontal no tubulão, e estes 
dados permitirão o cálculo do coeficiente de reação 
horizontal para o tipo de solo analisado. 
Fundações - Tubulões - Provas de carga 
 
 
T1125 

CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS EM 
PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS POR MEIO DO 
TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS E REUSO 
DA ÁGUA 
Eduardo Augusto Moreira Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Dr. Denis Miguel Roston (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, 
UNICAMP 
 
A conservação da água no meio rural é imprescindível 
para a manutenção da atividade agrícola, sendo que 
existem requisitos mínimos de qualidade conforme o 
uso: consumo humano, dessedentação de animais, 
irrigação das culturas, entre outros usos. O projeto 
aborda a questão da água no meio rural, buscando 
alternativas viáveis para o tratamento de água e 
resíduos na propriedade agrícola, bem como a 
capacitação e sensibilização do produtor rural e seus 
familiares, envolvendo também agentes extencionistas 
que atuam no desenvolvimento local. Foi implantado 
um sistema piloto para tratamento de água e resíduo, e 
ao longo dos meses foram coletadas amostras de 
águas, as quais foram analisadas em laboratório. Além 
disso, foram realizadas visitas ao sistema piloto e 
pesquisas bibliográficas para organização do material 
para elaboração da cartilha. 
Tratamento de água - Efluentes - Reuso de água 
 
 
T1126 
MODO DE CONVERSÃO DE ONDAS DE 
ULTRASSOM EM VIGAS DE CONCRETO E DE 
MADEIRA 
Daniel Pinto Holzhausen (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Domingos Guilherme Pellegrino Cerri 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola - 
FEAGRI, UNICAMP 
 
O objetivo dessa pesquisa é avaliar a distância entre os 
transdutores à  partir da qual a onda  superficial se 
converte em  onda longitudinal com valores 
equivalentes. Para tal, confeccionou-se uma viga de 
concreto e fez-se a aquisição de uma viga de madeira 
com as mesmas dimensões. Montou-se uma malha 
experimental e a cada 100mm marcava-se um ponto 
para realizar o ensaio. Utilizou-se para tal, transdutores 
planos e exponenciais, no decorrer da superfície 
longitudinal da viga, fixando o transdutor emissor em 
uma extremidade e aumentando a distância do receptor 
a cada 10 cm. Verificou-se então a estabilidade dos 
resultados e comparou-os com os resultados obtidos 
quando realizados com transdutor plano em sua seção 
transversal, podendo assim avaliar a partir de qual 
distância as ondas superficiais se convertem em ondas 
longitudinais. Verificou-se que o ensaio superficial com 
o transdutor plano mostrou-se ineficiente para obtenção 
de ondas longitudinais. Já o ensaio realizado com os 
transdutores exponenciais se mostraram eficiente e 
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coerentes com a teoria, apresentando a partir de 60 cm 
entre os transdutores um comportamento semelhante 
aos das ondas longitudinais tanto na madeira quanto no 
concreto. 
Propagação de ondas - Onda de compressão - Onda de superfície 
 
 
T1127 
DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO E POTENCIAL 
HÍDRICO DA CANA-DE-AÇÚCAR IRRIGADA COM 
EFLUENTE DE ESGOTO TRATADO 
Guilherme Henrique Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP) 
e Prof. Dr. Edson Eiji Matsura (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
A agricultura irrigada é responsável pelo uso de 
grandes quantidades de água no mundo. Neste meio 
surge como alternativa a utilização de águas 
provenientes de estações de tratamento de esgoto 
combinadas a técnicas de irrigação por gotejamento 
enterrado, como uma possível solução para este 
problema. Este trabalho teve como objetivo avaliar o 
efeito da utilização da água residuária via gotejamento 
subsuperficial no desenvolvimento vegetativo da cultura 
e sua consequente produção por hectare: para isso os 
parâmetros avaliados foram dinâmica de perfilhamento, 
desenvolvimento dos colmos e enfolhamento da 
cultura, peso do colmo e expectativa de produção. O 
experimento foi instalado na Faculdade de Engenharia 
Agrícola da UNICAMP – FEAGRI, o plantio foi realizado 
em maio de 2011 e o delineamento experimental foi o 
em DBC com 5 repetições e tratamentos, com 
gotejadores enterrados a 20 e a 40 cm de profundidade 
e sujeita a tratamentos com água, água de esgoto, 
fertirrigação e cultivo sem irrigação, com vazões de 1.0 
e 1.6 L/h. Verificou-se que não houve alteração na 
dinâmica de perfilhamento e na massa fresca do colmo 
e houve efeito dos tratamentos no número de perfilhos 
por hectare e na estimativa da produção, com destaque 
para o tratamento com aplicação de efluente, tubo 
gotejador instalado a 0.4 m e com fertirrigado. 
Irrigação - Cana-de-açúcar - Efluente 
 
 
T1128 
ESTIMATIVA DA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA EM 
UM LATOSSOLO VERMELHO DISTROFÉRRICO 
COM A TÉCNICA DA REFLECTOMETRIA NO 
DOMINIO DO TEMPO(TDR) 
João Marcos da Costa Gonçalves (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Edson Eiji Matsura 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola - 
FEAGRI, UNICAMP 
 
Com a importância da sustentabilidade, e sendo a 
agricultura uma das atividades com maior consumo de 
água, varias técnicas são estudas para a redução deste 
consumo. Entre elas a utilização do efluente de esgoto 

doméstico tratado (EEDT) na irrigação por gotejamento 
enterrado, tem se mostrado uma excelente alternativa 
não só pela sustentabilidade, reaproveitamento do 
efluente, como também, método de fertirrigação. 
Contudo, devido à falta de dados para o monitoramento 
do bulbo molhado do EEDT, a técnica não atingiu todo 
o seu potencial. Considerando a curva de calibração da 
reflectometria no domínio do tempo (TDR) essencial 
para o monitoramento do bulbo, foi proposto um 
experimento no qual as medidas feitas in situ seriam 
comparadas às feitas partir da pasta saturada de 
Richards(1954) para a condutividade elétrica. Esses 
resultados aplicados a metodologia proposta por 
RHOADES et al.(1976), possibilitariam a formulação de 
uma equação característica para a calibração da TDR 
para um latossolo vermelho distroférrico. Como o 
experimento não foi concluído, os dados finais não 
puderam ser obtidos, mas foi possível a constatação da 
técnica da TDR como uma excelente técnica de 
monitoramento, sendo encontrados problemas apenas 
em relação à manutenção da mesma no transcurso da 
pesquisa. 
Efluente de esgoto doméstico - TDR - Irrigação 
 
 
T1129 
CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO DE TUBO DE ACESSO 
COMERCIAL BRASILEIRO UTILIZANDO A 
TECNOLOGIA FDR (FREQUENCY-DOMAIN 
REFLECTOMETRY) 
Rafael Recco Barbosa (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Leonardo Nazário Silva dos Santos e Prof. Dr. Edson 
Eiji Matsura (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
O objetivo do trabalho foi verificar dois tubos comerciais 
brasileiros (Comercial BR-1 e Comercial BR-2) quanto à 
eficiência no uso da sonda de capacitância e realizar a 
calibração do equipamento para Latossolo Vermelho 
distroférrico da região de Campinas-SP. Para tanto, foi 
realizada a calibração dos tubos utilizando a 
metodologia de calibração proposta pelo fabricante do 
equipamento FDR utilizado (Diviner 2000® - Sentek®). 
Este método consiste no desenvolvimento de uma 
equação que ajuste as frequências obtidas para cada 
tubo com o valor medido da umidade do solo por meio 
da umidade gravimétrica. Foram encontradas, a 
princípio, equações lineares que correlacionam as 
frequências obtidas através do tubo Sentek com as 
obtidas nos tubos Comercial BR-1 e Comercial BR-2. 
Desta forma, foi possível verificar que os tubos 
comerciais brasileiros podem ser utilizados em 
substituição ao tubo original do Diviner 2000®. 
FDR - Solos - Irrigação 
 
 
T1130 
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OBTENÇÃO DA GEOMETRIA 3D DE MAMÃO 
(CARICA PAPAYA) ATRAVÉS DO LASER 
EMPREGANDO TÉCNICA DE BAIXO CUSTO 
Larissa de Camargo (Bolsista PIBIC/CNPq), Juliana 
Aparecida Fracarolli,  Adilson Machado Enes, Micael 
Felipe de Souza e Prof. Dr. Inácio Maria Dal Fabbro 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola - 
FEAGRI, UNICAMP 
 
Técnicas ópticas vêm sendo utilizadas para diversas 
finalidades. Na avaliação de propriedades mecânicas e 
geométricas tanto de espécimes convencionais como 
de corpos de prova vegetais os métodos óticos, em 
geral, se apresentam como não invasivos, não 
destrutivos e por serem de baixo custo, os coloca em 
posição de destaque dentre muitas técnicas 
concorrentes. Neste trabalho foi feita a avaliação de 
frutos de mamoeiro através de uma técnica óptica que 
emprega equipamentos de baixo custo na aquisição 
dos dados, possibilitando futuramente a automação de 
processos de seleção e classificação de produtos. A 
obtenção do mapa 3D também se presta a estudos 
futuros de distribuição stress-strain bem como o 
mapeamento da bioatividade por biospeckle. O objetivo 
deste trabalho de pesquisa foi gerar a topografia digital 
de frutos de mamoeiro por meio de uma fonte de luz 
coerente (laser), possibilitando observar irregularidades 
superficiais, danos mecânicos, além de outros fatores 
indicativos da qualidade do produto. Foram utilizados 
um emissor de linha laser diodo de 632 nm e 10 mW de 
potência, câmera filmadora digital, computador, mesa 
óptica, frutos de mamoeiro, o software livre ImageJ 
1.44º, Matlab R2010a e macros computacionais. Na 
varredura laser os raios refletidos foram capturados por 
uma câmera CCD, processados, obtendo-se o mapa 
tridimensional com as informações de topografia do 
fruto. Os resultados foram satisfatórios, atendendo ao 
objetivo do projeto. 
Geometria 3D - Fruto do mamoeiro - Biospeckle 
 
 
T1131 
CARACTERIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO DO LASER 
EM AMOSTRAS DE CANA-DE-AÇÚCAR 
(SACCHARUM OFFICINARUM L.) 
Luciana Ondei Alves (Bolsista SAE/UNICAMP), Juliana 
Aparecida Fracarolli, Adilson Machado Enes e Prof. Dr. 
Inácio Maria Dal Fabbro (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
O Biospeckle é uma técnica óptica baseada no 
fenômeno de interferência, a partir da reflexão de um 
feixe de luz coerente. A técnica é viável para algumas 
aplicações na engenharia agrícola tais como avaliação 
da viabilidade de sementes, medição de nível de 
atividade em materiais biológicos, determinação do teor 
de água, entre outros. Essa técnica apresenta 
vantagens por ser não destrutiva e não invasiva e 

também por permitir a automação da avaliação de 
materiais biológicos. Para sua utilização em um 
determinado material biológico, faz-se necessário 
conhecer a interação entre este material e o laser. 
Neste sentido, este trabalho tem por objetivo 
caracterizar a transmissão do laser em cana-de-açúcar 
(Saccharum officinarum L.). Para isso foram avaliadas 
lâminas do material em 5 espessuras diferentes (7, 10, 
15, 20 e 28 mm) com 3 repetições para cada 
espessura. A fonte de luz utilizada foi um laser diodo de 
632 nm de comprimento de onda e 10 mW de potência. 
A avaliação foi feita através de processamento de 
imagens que foram capturadas por uma câmera CCD 
posicionada do lado oposto à incidência do laser. Esses 
resultados foram importantes no sentido de 
caracterizarem a interação do laser com a cana-de-
açúcar, o que poderá ser utilizado em de estudos 
buscando fundamentar o uso de biospeckle laser como 
ferramenta para avaliação de gemas de cana-de-
açúcar. 
Técnica óptica - Processamento de imagens - Cana-de-açúcar 
 
 
T1132 
CRIAÇÃO DE MAPA TEMÁTICO DE USO DA TERRA 
POR MEIO DE CLASSIFICAÇÃO DIGITAL DE 
IMAGENS PARA TRÊS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DO PARANÁ 
Giovana Prado da Fonseca (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Jansle Vieira Rocha (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
A partir do sensoriamento remoto pode-se distinguir e 
identificar as composições de diferentes materiais 
superficiais, sejam eles tipos de vegetação, padrões de 
uso do solo, rochas e outros. O objetivo deste trabalho 
é aplicar os métodos de classificação supervisionados e 
não supervisionados a fim de se obter um mapa 
temático de uso da terra a partir de imagens do satélite 
Landsat-5/TM no Estado do Paraná. Para a realização 
do trabalho foram empregadas imagens 
correspondentes às órbitas/pontos 223/077 
(04/02/2008) e 221_077 (06/12/2008, 07/01/2009 e 
29/04/2009). Essas imagens foram fornecidas pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE. 
Utilizaram-se as bandas 3; 4; 5 e 7 para as 
composições RGB453 e RGB347 . Empregou-se o 
software ENVI 4.2 para a fase de processamento das 
imagens. O melhor classificador para a cena 223/077 
foi o “Máxima Verossimilhança”. Para a imagem datada 
de 06/12/2008, o melhor classificador escolhido foi o 
“Distância de Mahalanobis”; para a imagem de 
07/01/2009, o classificador “Mínima Distância” 
apresentou o melhor resultado; e para a imagem de 
Abril, o classificador que apresentou o melhor resultado 
foi o “Máxima Verossimilhança”. Após a escolha do 
melhor classificador, aplicou-se um filtro de passa baixa 
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3x3 para diminuir o ruído ao longo da imagem, 
melhorando assim, a aparência final do mapa temático. 
Sensoriamento remoto - Geoprocessamento - Classificação de 

imagens 
 
 
T1133 
DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE PARA 
DISPONIBILIZAÇÃO DE BOLETINS DE 
ACOMPANHAMENTO DE SAFRAS AGRÍCOLAS 
Giovanne Persona (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Jansle Vieira Rocha (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
Os sistemas de previsão de safras atualmente 
utilizados por órgãos governamentais como IBGE e 
CONAB são dependentes de informações coletadas, 
em sua maioria, de maneira subjetiva. A agricultura 
brasileira tem por característica a dinâmica na 
expansão da fronteira agrícola e a mudança do uso da 
terra, necessitando, portanto de um sistema de 
monitoramento de safras objetivo e baseado em dados 
com freqüência de atualização. O sensoriamento 
remoto é uma ferramenta capaz de fornecer dados 
sobre as áreas agrícolas de maneira sinótica e 
frequente que, aliada a dados agrometeorológicos, 
pode diminuir consideravelmente o nível de 
subjetividade no acompanhamento e análise de safras. 
A CONAB, por meio do Projeto Geosafras, visa 
desenvolver o uso dessas ferramentas, porém ainda 
não dispõe de um sistema de consulta de dados online. 
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma interface 
web para consulta de informações para o 
acompanhamento de safras agrícolas, baseado em 
dados espectrais e agrometeorológicos.  
Interface web - Safras - Boletins 
 
 
T1134 
COMPARAÇÃO DE DADOS 
AGROMETEOROLÓGICOS DE SUPERFÍCIE COM O 
MODELO ECMWF NO ESTADO DE SÃO PAULO  
Marcel Motta Martins (Bolsista PIBITI/CNPq), Rafael 
Aldighieri Moraes,Glauco Rolim, Rubens Augusto 
Camargo Lamparelli e Prof. Dr. Jansle Vieira Rocha 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola - 
FEAGRI, UNICAMP 
 
A utilização de dados agrometeorológicos de modelos 
globais, como o do ECMWF tem se mostrado como 
alternativa a pouca quantidade de estações 
meteorológicas do Brasil. Mas, utilizando-se somente 
um modelo como base, pode-se cair em erros como a 
falta de acurácia. O objetivo do trabalho foi avaliar as 
estimativas decendiais de precipitação, temperatura 
máxima e mínima do ar feitas pelo modelo global 
ECMWF para o estado de São Paulo, comparando com 
os dados interpolados de 33 estações 

agrometeorológicas do Instituto Agronômico (IAC), com 
resolução temporal diária. O estudo foi realizado 
considerando os anos de 2005 a  2010. Os dados das 
estações foram re-organizados de resolução diária para 
decendial e interpolados, pelo método Inverso do 
Quadrado da Distância (IQD). Estes foram exportados 
em formato imagem, de modo que apresentassem a 
mesma resolução espacial do modelo ECMWF, ou seja, 
0,25 graus. Essas imagens foram transformadas em 
planilhas de cálculo no formato de X (lat.), Y (long.), 
Z(dados). Em geral o modelo ECMWF apresentou em 
grande parte do estado valores elevados de precisão, o 
índice d apresentou em quase sua totalidade valores 
entre 0,80 e 0,90, indicando elevada acurácia em 
grande parte do estado. As piores avaliações ocorreram 
a nordeste do estado, próximo à estação de Franca. 
Para a temperatura. máxima, os resultados mostraram 
uma baixa precisão apenas para a faixa centro-norte do 
estado. 
Dados agrometeorológicos - Sensoriamento remoto - Dados 

espectrais 
 
 
T1135 
CARGA DE FÓSFORO E NITROGÊNIO DE ORIGEM 
RURAL E URBANA PARA UMA SUB-BACIA DO RIO 
PIRACICABA-SP 
Caio Fernandes Ignácio (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. José Teixeira Filho (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
Em áreas agrícolas, os fluxos de fósforo e nitrogênio 
estão sujeitos a desequilíbrios causados pela excessiva 
aplicação de fertilizante e composto animal, e seu 
consequente acúmulo no solo e na água. Isto pode 
implicar em um aumento da produtividade dos sistemas 
aquáticos, uma vez que a quantidade total de fósforo e 
nitrogênio exportados por escoamento superficial de 
áreas de drenagem para águas superficiais aumenta 
linearmente com o seu conteúdo no solo. O objetivo do 
trabalho será caracterizar a dinâmica da concentração 
de fósforo e nitrogênio total proveniente de atividades 
agrícolas nas águas da bacia do Rio Piracicaba durante 
um ciclo hidrológico (estação chuvosa e de estiagem). 
Dados oficiais de concentração de fósforo e nitrogênio 
total (fonte: CETESB) e de vazão (fonte: DAEE) do Rio 
Piracicaba-SP foram utilizados neste estudo. O modelo 
desenvolvido relacionou a vazão média diária à carga 
diária de fósforo e nitrogênio total no Rio Piracicaba a 
partir de dados de 1999 a 2010. O resultado final 
apresentou a boa concordância entre dados gerados 
pelo modelo e dados oficiais de campo. A aplicação do 
modelo  demonstrou que os valores de carga de fósforo 
e nitrogênio gerados no ambiente rural são superiores 
as cargas concentradas de efluentes urbanos. 
Carga difusa - Qualidade de água - Hidrologia 
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T1136 
INFLUÊNCIA DO TEOR DE UMIDADE NOS 
RESULTADOS DE DUREZA JANKA PARA TRÊS 
ESPÉCIES DE MADEIRA  
Ingrid Zacharias Martins (Bolsista PIBITI/CNPq) e Prof. 
Dr. Julio Soriano (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
A grande aplicabilidade da madeira tem exigido 
aprofundamento no estudo dos métodos de ensaios 
para determinação das propriedades mecânicas para 
que cada espécie seja utilizada de forma coerente. De 
forma geral as propriedades mecânicas da madeira são 
afetadas pelo teor de umidade e distinguem-se para as 
direções anatômicas (longitudinal, radial e tangencial). 
A ABNT NBR 7190 apresenta para algumas espécies 
coníferas e dicotiledôneas diversas propriedades 
mecânicas excetuando-se a dureza, porém, prescreve 
o método de ensaio de Janka para determinação da 
mesma. Com o objetivo de contribuir para a 
interpretação da propriedade mecânica de dureza, na 
presente pesquisa foram estudadas três espécies de 
madeira: Garapa (Apuleia leocarpa), Cupiúba (Goupia 
glabra) e E. Saligna (Eucalyptus saligna), aplicando-se 
o método de Janka a corpos de prova em condições de 
madeira saturada e de madeira estabilizada, nas 
direções paralela e normal às fibras. Os resultados 
obtidos permitiram concluir que a dureza se eleva com 
redução do teor de umidade da madeira, não havendo, 
porém, para as espécies estudadas uma relação que 
possibilitasse prever qual direção anatômica teria os 
valores máximos e mínimos de dureza Janka.  
Dureza janka - Ensaios destrutivos - Resistência à compressão 
 
 
T1137 
MICROENCAPSULAÇÃO DE POLPA DE PEQUI: 
INFLUÊNCIA DE DIFERENTES TIPOS E 
CONCENTRAÇÕES DE MATERIAIS DE PAREDE 
SOBRE AS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO 
PRODUTO EM PÓ 
Gustavo Kazuo Fugita (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Kil Jin Park (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
O pequi (Caryocar brasiliense Camb.) é uma fruta 
nativa do Cerrado brasileiro, rico em óleos, proteínas, 
carotenoides e vitaminas A e C. A sazonalidade é um 
fator que limita a comercialização e o acesso da 
população ao pequi. Portanto, a secagem do pequi 
representa uma alternativa para o aumento da vida útil 
do fruto, melhor conservação e maior facilidade no 
transporte, armazenamento e manuseio do produto 
final. Neste trabalho, avaliou-se a secagem por 
atomização de extrato de polpa de pequi, em spray 
dryer laboratorial (modelo B191, BÜCHI, Flawil, Suíça), 
variando a temperatura do ar de entrada, concentração 
de surfactante Tween 80 e concentração de goma 

arábica e dextrina. O objetivo foi obter polpa de pequi 
em pó e verificar a influência das variáveis sobre 
rendimento do processo, retenção de carotenoides, 
vitamina C, umidade, atividade de água e 
higroscopicidade do pó. Como resultado obteve-se um 
conjunto de variáveis do secador que permitiu a 
obtenção dos produtos com a maior retenção de 
carotenoides, vitamina C e rendimento e menor 
umidade, atividade de água e higroscopicidade. 
Spray dryer - Parâmetros operacionais - Goma arábica 
 
 
T1138 
CARACTERIZAÇÃO DE ÓLEOS DE SEMENTES DE 
ABÓBORA E DE MORANGA OBTIDOS POR 
PRENSAGEM 
Lais da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq), Roseli Aparecida 
Ferrari e Prof. Dr. Kil Jin Park (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
Com o crescimento na demanda por alimentos 
funcionais, a indústria alimentícia tem dado grande 
atenção aos subprodutos vegetais que carregam 
importantes fatores nutricionais na sua composição e 
dentre eles podemos destacar as sementes de abóbora 
por possuir alto teor de proteínas, minerais, vitaminas e 
gordura insaturada. O objetivo do trabalho foi obter e 
caracterizar os óleos de sementes de abóbora e de 
moranga por prensagem contínua a frio, após secagem 
das mesmas em estufa com circulação forçada de ar. O 
rendimento por extração a frio em prensa hidráulica foi 
de 13,8% para as sementes de abóbora e de 17,1% 
para as sementes de moranga. Na determinação das 
características físico-químicas dos óleos constatamos 
pela composição em ácidos graxos o predomínio do 
ácido linoléico, o que qualifica-o como benéfico à saúde 
já que o consumo deste ácido previne doenças 
cardiovasculares, e também pode ser eficiente na 
regressão da hipertensão, controle de diabetes e 
redução do risco de alguns tipos de câncer. O índice de 
peróxido de ambos os óleos foi o único parâmetro que 
está acima do valor recomendado para consumo 
humano (12,91%-abóbora;10,73%-moranga), 
provavelmente em virtude da etapa de secagem, o que 
nos leva a crer que se a secagem for feita à vácuo este 
problema poderá ser resolvido. Tocoferóis foram os 
antioxidantes naturais majoritários detectados em 
ambos os óleos, com predominância do Gama-
tocoferol. O principal carotenóide presente em ambos 
os óleos é o Beta-caroteno, mas o óleo de moranga 
apresenta também outro carotenóide ainda não 
identificado. 
Abóbora - Moranga - Óleo 
 
 
T1139 



Projetos da Área Tecnológica 

 390 

DETECÇÃO DE FALHA EM SISTEMA DE REFORMA 
DE ETANOL UTILIZANDO MINERAÇÃO DE DADOS 
SOBRE SIMULAÇÃO 
Augusto Fernandes Nalin (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Luiz Henrique Antunes Rodrigues (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, 
UNICAMP 
 
Foram utilizadas técnicas de mineração de dados para 
extração de conhecimento sobre detecção e 
classificação de falha de um sistema de reforma 
autotérmica de etanol operando em regime 
permanente. Foram utilizados dados de simulação 
limitando, assim, a extração de conhecimento às 
condições de contorno configuradas no simulador. 
Porém, a utilização de dados de simulação permite a 
obtenção de regras de decisão sem a construção de 
uma planta piloto, economizando tempo e recursos. O 
conjunto de dados possui atributos de temperatura de 
operação e concentração de hidrogênio na saída. Os 
cenários analisados foram gerados a partir de falhas 
isoladas dos insumos. Foram consideradas faixas de 5 
e 20% de tolerância na concentração de saída do 
hidrogênio para definir as condições que são 
consideradas como falha ou funcionamento normal. 
Foram geradas árvores de decisão utilizando o 
algoritmo J48 do aplicativo Weka no modo de validação 
cruzada (cross validation) utilizando 10 grupos (folds). 
As árvores classificaram os tipos de falha (a partir de 
qual insumo ocorreu a falha) em função do perfil de 
temperatura. Os resultados tiveram um grau de acerto 
acima de 90%, o que sinaliza um sobreajuste no 
conjunto de dados. Trabalhos semelhantes na literatura 
indicam que as condições de contorno utilizadas na 
geração dos cenários foram a causa do sobreajuste. 
Descoberta de conhecimento - Automação de processo - Sistemas 

inteligentes 
 
 
T1140 
DESENVOLVIMENTO DE UMA BASE DE DADOS DE 
TEOR DE CARBONO NO SOLO SOB PASTAGEM DE 
DIFERENTES REGIÕES BRASILEIRAS  
Daniella Fernanda Nascimento (Bolsista PIBITI/CNPq) 
e Profa. Dra. Mara de Andrade Marinho Weill 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Agrícola - 
FEAGRI, UNICAMP 
 
A retirada da vegetação natural e o uso agrícola 
alteram o conteúdo de C no solo sendo necessária a 
adoção de práticas adequadas de manejo para sua 
conservação. O diagnóstico do estoque de C nos solos 
é limitado pela dispersão dos dados em diferentes 
fontes, referidos a distintas profundidades e, não raro, 
obtidos a partir de variadas metodologias de 
determinação. O presente trabalho teve por objetivo 
organizar um banco de dados de teores de C no solo 
(0-1m) sob pastagens e sob vegetação nativa, 

integrando-os a uma plataforma de sistema de 
informação geográfica (SIG). Foram levantados os 
dados de C publicados nos relatórios do Projeto 
RADAMBRASIL (folhas SF. 23/24 Rio de Janeiro/ 
Vitória e SH. 22 Porto Alegre e parte das folhas SH. 21 
Uruguaiana e SI. 21 Lagoa Mirim). O teor médio de C 
até 40 cm é de 1,95% na região sul e de 1,35% na 
região sudeste, sendo os maiores valores associados a 
solos húmicos ou hidromórficos nas partes baixas do 
relevo. Com relação à vegetação natural, os maiores 
teores de C ocorrem sob mata subtropical. Os 
resultados permitem inferir que, de maneira geral, os 
solos sob pastagem localizados na região sul do país 
apresentam maiores teores de C do que os localizados 
na região sudeste. 
Estoque de carbono no solo - Sequestro de carbono no solo - 

Georreferenciamento de dados 
 
 
T1141 
AVALIAÇÃO DE BALANÇA DIGITAL PARA FINS DE 
CALIBRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO NA DETERMINAÇÃO DA UMIDADE 
ATUAL DE SOLOS ARENOSOS E DE TEXTURA 
MÉDIA     
Julia Ramos Teixeira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Mara de Andrade Marinho Weill (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, 
UNICAMP 
 
Na determinação da umidade atual dos solos, o método 
da estufa é preciso e considerado padrão, 
demandando, no entanto, um tempo de análise mínimo 
de 24h. A pesquisa teve por objetivo principal avaliar o 
desempenho de balança digital determinadora de 
umidade (BD), equipamento que permite a estimativa 
da umidade atual em questão de minutos. Foram 
ensaiadas amostras de solos de textura arenosa e 
média, variando a massa inicial (5g e 10g) e o grau de 
saturação (seca ao ar, média saturação e saturada). A 
umidade (%) e o tempo da determinação (minutos) 
foram os parâmetros avaliados. Não houve diferença 
significativa entre as médias das umidades 
determinadas pela BD (0,1207 g g-1) e pela estufa 
(0,1159 g g-1). A massa seca inicial não influenciou os 
resultados de umidade, mas a classe textural e o grau 
de saturação sim. O tempo de análise pela BD não foi 
afetado nem pela classe textural (7,4’ para areia franca 
e 10,06’ para franco-argilo-arenosa), nem pela massa 
seca inicial (8,13’ para 5g e 9,38’ para 10g), mas sim 
pelo grau de saturação da amostra (3,27’ para seca ar 
ar, 8,77’ para média saturação e 14,23’ para saturada). 
Os resultados preliminares indicam que a BD fornece 
estimativas comparáveis às do método padrão, 
podendo ser usada na estimativa da umidade atual do 
solo de textura arenosa ou média. 
Água no solo - Umidade atual - Método estufa 
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T1142 
AVALIAÇÃO DE BALANÇA DETERMINADORA DE 
UMIDADE PARA FINS DE CALIBRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO DE 
UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM SOLOS 
ARGILO-ARENOSOS, ARGILOSOS E MUITO 
ARGILOSOS 
Thais Alves de Lucca (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Mara de Andrade Marinho Weill (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, 
UNICAMP 
 
A produção agrícola é muito dependente da água 
presente no solo em uma forma assimilável pelas 
culturas, o que torna a determinação da umidade uma 
informação básica. A pesquisa teve por objetivo avaliar 
o desempenho de balança digital determinadora de 
umidade (BD) em amostras de solos, tomando por 
referência o método da estufa (padrão). Foram 
ensaiadas amostras de solos argilo-arenosas, argilosas 
e muito argilosas, variando a massa inicial (5g e 10g) e 
o grau de saturação (seca ao ar, média saturação e 
saturada). A umidade (%) e o tempo da determinação 
(minutos) foram os parâmetros avaliados. A massa 
seca inicial não influenciou os resultados de umidade, 
mas a classe textural e o grau de saturação sim. 
Embora pequena, a diferença entre médias das 
umidades determinadas pela BD (21,547%) e pela 
estufa (22,418%) foi significativa, sendo que os maiores 
desvios ocorreram para o tratamento “média 
saturação”. A classe textural não influenciou o tempo de 
determinação pela BD, mas a massa seca inicial e o 
grau de saturação da amostra sim. Os resultados 
preliminares indicam que a BD pode ser usada para 
estimativa da umidade atual do solo para aplicações em 
produção agrícola, quando não é requerida exatidão da 
estimativa. 
Água no solo - Umidade atual - Método da estufa 
 
 
T1143 
ANÁLISE DA CADEIA DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ALFACE NA REGIÃO DE CAMPINAS 
Felipe Viana Lima (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Marco Tulio Ospina Patino (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
Este trabalho teve como finalidade analisar a cadeia de 
comercialização de alface na região de Campinas. 
Foram elaborados e aplicados questionários para 
atacadistas e para produtores, com perguntas sobre 
diversos fatores envolvidos na produção e 
comercialização de alface. Os questionários foram 
aplicados no CEASA (Centrais Estaduais de 
Abastecimento Sociedade Anônima) na cidade de 
Campinas. Com os dados obtidos foi simulado um 

modelo de decisão de venda da produção utilizando a 
metodologia AHP (Analytic Hierarchy Process). Os 
produtores de alface trabalham também com outras 
hortaliças, para diversificar a produção e como 
estratégia de diminuição do risco. Os três agentes 
envolvidos - produtor, atacadista e varejista - 
apresentam margens de contribuição similares de 19%, 
21% e 22% respectivamente. Entretanto, os atacadistas 
e varejistas apresentam capacidade de diluir os custos 
fixos e gerar maior lucro operacional do que o produtor. 
O modelo AHP utilizado mostrou que a melhor decisão 
para produtor seria a venda direta ao varejista ou ao 
consumidor, o que tende a diminuir o movimento nos 
mercados atacadistas. Para enfrentar essa situação os 
atacadistas procuram comprar de um único produtor 
buscando fidelidade e melhores preços. 
Preços - Agricultura - Hortaliças 
 
 
T1144 
CARACTERIZAÇÂO E ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DA 
PRODUÇÃO DE ROSAS NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE CAMPINAS BASEADA EM 
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 
Marcelo Bueno dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Marco Tulio Ospina Patino (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, 
UNICAMP 
 
A Região Metropolitana de Campinas, em especial a 
cidade de Holambra, destaca-se como uma das 
principais regiões produtoras de flores do país, 
principalmente na produção de rosas, crisântemos e 
tulipas. Este setor do agronegócio tem passado por 
significativas mudanças nos últimos anos, procurando 
cada vez mais se adequar a exigências de mercado e 
de modo a tornar todo o processo produtivo um negócio 
eficiente e competitivo. Este trabalho visou destacar os 
fatores críticos de sucesso para a produção de rosas na 
região de Campinas, através da entrevista com 
produtores que comercializam seus produtos na região 
metropolitana em questão e subsequente tratamento 
dos dados obtidos através de análise de agrupamentos. 
Verificou-se como fatores críticos de sucesso o uso de 
tecnologia de cultivo protegido e de irrigação para a 
produção de rosas atrelada a uma organização no 
controle de custos e ao investimento em divulgação e 
utilização de mão de obra qualificada na produção. 
Cadeia produtiva - Competitividade - Planejamento 
 
 
T1145 
ANÁLISE DA CADEIA PRODUTIVA DA BANANA NA 
REGIÃO DE CAMPINAS 
Renato Traldi Salgado (Bolsista PIBIC/CNPq), Marina 
Falascina e Prof. Dr. Marco Tulio Ospina Patino 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola - 
FEAGRI, UNICAMP 
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A formação dos preços dos produtos no Brasil é um 
fator de preocupação para os produtores agrícolas. 
Entre os principais problemas encontrados na cadeia 
produtiva da banana, destaca-se o planejamento da 
produção e a comercialização. O presente trabalho teve 
como objetivo analisar aspectos da produção e da 
comercialização, que caracterizam a estrutura e o 
desempenho da cadeia produtiva da banana na região 
de Campinas. Foi realizando um levantamento dos 
principais custos envolvidos na produção e 
comercialização do produto, através de pesquisa em 
base de dados e aplicação de questionários para todos 
os níveis da cadeia, desde a produção, passando pelo 
atacado, o varejo até o consumidor final. Os resultados 
indicam a expectativa dos atacadistas da região em 
aumentar a quantidade comercializada, apesar da 
diminuição no consumo e a falta do produto ser as 
principais dificuldades encontradas. Para atender a 
demanda dos atacadistas, a maioria dos produtores 
pretende aumentar a produção em mais de 10% nos 
próximos dois anos e acompanhando esse 
comportamento, mais de 80% dos varejistas 
entrevistados pretendem aumentar a quantidade 
comercializada em 10% ou mais. O aumento no índice 
de comercialização da banana na região de Campinas 
deve ser acompanhado das exigências do consumidor 
final, que preza pela qualidade da fruta apresentada na 
gôndola e pelo preço a que é oferecida. 
Preços agrícolas - Custo de produção  - Comercialização 
 
 
T1146 
IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS  CRÍTICOS DO 
INCUBATÓRIO NA PRODUÇÃO DE PINTOS DE 
CORTE 
Dáfine Villa dos Santos (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Irenilza A. Nääs, Daniella J. Moura, Douglas D. Salgado 
e Profa. Dra. Marta dos Santos Baracho (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, 
UNICAMP 
 
O incubatório é uma unidade produtiva na avicultura 
responsável pela transformação de ovos embrionados 
em pinto de um dia.  O sucesso da incubação envolve 
condições ótimas de manejo, considerando as pressões 
impostas às aves pelo ambiente, somatório dos fatores 
biológicos e fatores físicos. Este trabalho teve como 
objetivo avaliar a influência das variáveis ambientais em 
um incubatório, com matrizes de idades diferentes, 
correlacionando-as com a eclodibilidade dos ovos 
férteis. Foram monitorados lotes de ovos férteis de 
matrizes pesadas em incubatório comercial, localizado 
no interior de São Paulo. Foram coletados dados de 
temperatura, umidade relativa e concentração de UFC 
de fungos, no interior da incubadora e nascedouro, para 
estabelecimento de correlação com dados de 
eclodibilidade. Os pontos críticos de controle 

encontrados no incubatório foram: temperatura e 
umidade relativa. Valores altos de UFC de fungos foram 
encontrados e podem ser classificados como muito 
ruim ou péssimo para a produção. Os resultados 
indicam que houve influência do ambiente térmico no 
descarte total de ovos. A temperatura do ambiente teve 
maior interferência no descarte total de ovos na análise 
realizada aos14 dias incubação e, a umidade relativa 
do ar nos ovos descartados aos 21 dias de incubação. 
Incubatório - Pontos críticos - Qualidade 
 
 
T1147 
MAPEAMENTO TERMOGRÁFICO E ANÁLISE DE 
LUMINESCÊNCIA NA PREDIÇÃO DA PERDA DE 
CALOR SENSÍVEL EM FRANGOS DE CORTE 
Juliano de Araujo Cassiano, Irenilza A. Nääs e Profa. 
Dra. Marta dos Santos Baracho (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, 
UNICAMP 
 
A produção de frangos de corte é uma atividade de 
extrema importância na geração de divisas, empregos e 
de alimentos saudáveis e seguros para a sociedade. O 
melhoramento genético têm proporcionado aves com 
melhor e acelerado desenvolvimento, entretanto o 
enfoque sistêmico exige uma nova forma de 
compreender o sistema de produção. O stress térmico 
é um dos principais problemas de perdas na produção 
e tanto a falta como o excesso de luz prejudica a 
produção de frangos de corte. Assim, o objetivo deste 
trabalho foi relacionar a intensidade de luz em um 
galpão com dados de calor sensível das aves. O galpão 
foi dividido em setores e com um luxímetro foram 
coletados dados de intensidade luminosa e com uma 
câmera termográfica da marca Testo® foram obtidas 
imagens das aves. Os dados de intensidade luminosa 
foram modelados utilizando o software Surfer® e através 
do software fornecido pela empresa Testo® foi obtida a 
temperatura superficial das aves. Os resultados 
mostraram que há diferença da distribuição de luz no 
galpão e relação entre a mesma e a perda de calor 
sensível pelas aves. 
Termografia - Bem estar animal - Avicultura 
 
 
T1148 
MODELO MATEMÁTICO DA POTÊNCIA 
DEMANDADA PELO EXTRATOR PRIMÁRIO DE UMA 
COLHEDORA DE CANA-DE-AÇÚCAR 
Rodrigo Leme de Paulo (Bolsista PIBIC/CNPq e 
CAPES - FIPSE), Angel Pontin Garcia, Claudio Kiyoshi 
Umezu e Prof. Dr. Nelson Luis Cappelli (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, 
UNICAMP 
 
Um dos processos envolvidos na colheita da cana-de-
açúcar é a limpeza, que remove impurezas, ponteiros e 
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parte da palha dos colmos colhidos. As perdas nesta 
etapa podem chegar a 6% devido à elevada velocidade 
do ar de sucção no sistema de limpeza, que arrasta os 
rebolos de cana para fora da máquina, juntamente com 
as impurezas. O projeto tem por objetivo desenvolver 
um modelo matemático para a determinação da 
potência demandada pelo extrator primário de uma 
colhedora de cana-de-açúcar, levando em 
consideração os seguintes parâmetros; porcentagem 
de massa de cana em relação à massa total que passa 
pelo extrator e o coeficiente de arraste do rebolo, da 
palha e da ponteira. Foram efetuados testes, em um 
túnel de vento, buscando a obtenção dos parâmetros 
aerodinâmicos do rebolo e das ponteiras. Para o 
modelo foi considerada a velocidade média de saída de 
ar no extrator como sendo de 20 m s-1. Calculou-se que 
a massa total de cana, bem como, a massa de 
impurezas vegetal e mineral que passam pelo extrator 
são de 3,79 ton ha-1 e 3,59 ton ha-1, respectivamente, 
para uma cultura com 159,4 ton ha-1 de produtividade. 
Os resultados dos testes ainda estão sendo analisados 
e processados. O modelo matemático experimental 
será determinado por meio do balanço energético. 
Modelo matemático - Extrator primário - Cana-de-açúcar 
 
 
T1149 
MELHORIA DE PROCESSOS DE COLHEITA DE 
CANA-DE-AÇÚCAR 
Arthur Belmiro Zampieri Latorre (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Dr. Nilson Antonio Modesto Arraes (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, 
UNICAMP 
 
 O objetivo deste trabalho visa relacionar a capacidade 
operacional de colhedoras de cana-de-açúcar com as 
condições de operação. Para tal, o estudo utilizou 
dados referentes à safra 2011/2012, abrangendo um 
período de 230 dias, de uma empresa agrícola do setor 
sucroalcooleiro como estudo de caso. Os dados 
utilizados foram: capacidade operacional do motor da 
colhedora e do elevador para descarga de cana, 
confrontados com variedade de cana, produtividade, 
tipo de solo e declividade. Estes dados estão sendo 
analisados por meio de estudo estatístico através de 
modelos matemáticos (clusterização). Os resultados 
deste trabalho visam obter dados de capacidade de 
colheita das colhedoras relacionados às condições que 
elas operam, dando maior precisão ao processo de 
planejamento da colheita. 
Gestão da produção - Melhoria de processos - Usinas de açúcar e 

álcool 
 
 
T1150 

MAPEAMENTO DO PROCESSO DE CORTE, 
CARREGAMENTO E TRANSPORTE EM UMA USINA 
DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 
Mariana Indira Pinheiro (Bolsista PIBITI/CNPq) e Prof. 
Dr. Nilson Antonio Modesto Arraes (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, 
UNICAMP 
 
O projeto visou a elaboração do fluxograma das 
operações de um processo do setor de produção 
agrícola, o processo de Corte, Carregamento e 
Transporte (CCT). O mapeamento de processo auxilia 
a empresa a enxergar claramente os pontos de 
melhoria além de ser uma forma de entendimento sobre 
os processos e aumentar o desempenho do negócio. 
Para tal, foi utilizada uma empresa agrícola focada em 
cana-de-açúcar como estudo de caso e por meio de 
entrevistas, foram identificados os subprocessos e seus 
respectivos fluxos de atividades envolvidos no CCT. 
Para a elaboração dos mapas foi utilizado como 
ferramenta o software Visio da Microsoft, e o sistema 
de notação usado foi o EPC (Event-drive Process 
Chain). Obteve-se como resultado conhecimento sobre 
o fluxo de operações (mapa “AS IS”) em um processo 
de CCT. 
Gestão da produção - Mapeamento de processos - Usinas de açúcar 

e álcool 
 
 
T1151 
MAPEAMENTO DO PROCESSO DE MANUTENÇÃO 
DE MANUTENÇÃO AGRÍCOLA EM UMA USINA DE 
AÇÚCAR E ÁLCOOL 
Matheus Gonçalves Garcia (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Nilson Antonio Modesto Arraes (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, 
UNICAMP 
 
O objetivo deste trabalho foi diagramar o fluxo de 
trabalho da manutenção agrícola de uma empresa do 
setor sucroalcoleiro através do mapeamento de 
processos, o qual tem sido bastante utilizado na 
diagramação das organizações por ser uma ferramenta 
de visualização completa que propicia a compreensão 
das atividades, bem como a inter-relação entre elas e o 
processo. No entanto os trabalhos sobre mapeamentos 
estão bastante concentrados no setor industrial, ao 
passo que no setor agrícola há uma carência de 
estudos. Para a elaboração dos mapas utilizou-se a 
técnica EPC – Event-driven Process Chain para a 
modelagem de funções, processos e regras e o 
software Visio da Microsoft. Os resultados 
possibilitaram obter um entendimento claro dos 
processos internos da manutenção agrícola e dos 
setores que realizam estes processos.  
Gestão da produção - ERP - Usinas de açúcar e álcool 
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T1152 
PRODUÇÃO INTENSIVA DE TOMATE EM CULTIVO 
PROTEGIDO UTILIZANDO ALTO GRAU 
TECNOLÓGICO 
Ana Elisa Batista de Oliveira (Bolsista PIBITI/CNPq), 
Diego Luis Ferrari e Prof. Dr. Paulo Ademar Martins 
Leal (Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola - 
FEAGRI, UNICAMP 
 
A cultura do tomateiro ocupa o segundo lugar, em 
produção, entre todas as hortaliças produzidas no 
Brasil, representando importante papel socioeconômico 
(SHIRAHIGE, 2009). Entretanto, fatores como o uso de 
agroquímicos e a variação de preços do produto em 
função da sazonalidade de produção se mostram como 
limitantes da rentabilidade da produção. Uma 
importante alternativa para superar essas limitações é o 
cultivo protegido que apresenta várias vantagens 
quando comparado com o sistema convencional, como 
o aumento dos níveis de produtividade e melhor 
padronização e qualidade dos frutos (Martins et al. 
(1992) apud Shirahige (2009). Entretanto, estes tipos 
de ambientes protegidos apresentam limitações quanto 
à capacidade de manutenção da temperatura e 
umidade relativa dentro dos limites considerados ótimos 
encontrados na literatura para a cultura do tomateiro. O 
objetivo do trabalho é comparar, em termos 
quantitativos e qualitativos, a produção do cultivo do 
tomateiro em casas de vegetação com cobertura de 
PEBD comparado com casa de vegetação com 
cobertura de PEBD e tela termo-refletora retrátil, ambas 
com fechamento lateral com telas anti-afídeos. 
Licopersicum esculentum - Telas termo-refletoras - Cultivo protegido 
 
 
T1153 
QUALIDADE DE PLANTAS DE ALFACE EM 
SISTEMA DE COLHEITA COM CORTE 
DIFERENCIADO 
Bernardo Soares Cardoso (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Paulo Ademar Martins Leal (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, 
UNICAMP 
 
Neste trabalho foram comparados, através de análises 
de pH, sólidos solúveis, acidez total titulável, perda de 
massa, taxa respiratória, produção de etileno, teor de 
vitamina C e coloração, alfaces que foram colhidas por 
diferentes tipos de corte, sendo eles corte tradicional do 
produtor, corte com raiz e cortes diferenciados 1 e 2, 
definidos por testes preliminares, sendo o corte 1  na 
transição caule raiz e o 2 entre o início da zona 
radicular e a primeira inserção de folha. O objetivo foi 
determinar qual dos sistemas de colheita, com corte 
diferenciado na raiz, minimiza os danos e prolonga a 
vida útil, mantendo a qualidade, usando o método 
tradicional de corte como testemunha. As variedades 
estudadas foram Repolhuda Americana ‘Graciosa’, 

Solta Crespa ‘Vanda’, Solta Lisa ‘Marcela’ e Solta 
Crespa ‘Lavínia’. Pode-se concluir, através da análise 
estatística dos resultados das análises, que para a 
alface ‘Graciosa’ o sistema de colheita realizado pelo 
tratamento corte 1 não é recomendado, sendo os 
demais iguais para manutenção da qualidade. Para a 
alface ‘Vanda’ recomendam-se os sistemas corte do 
produtor e corte 1, pois obtiveram uma degradação 
lenta dos parâmetros físico-químicos. Para a alface 
‘Marcela’ recomenda-se o sistema de colheita com raiz 
e corte 2. Para a alface ‘Lavínia’, recomenda-se o 
sistema de colheita com raiz e corte do produtor. 
Qualidade - Vida útil - Propriedades 
 
 
T1154 
QUALIDADE DE PLANTAS DE ALFACE EM 
SISTEMA DE COLHEITA 
Felipe Lago Baptistella (Bolsista PIBITI/CNPq) e Prof. 
Dr. Paulo Ademar Martins Leal (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
O objetivo do projeto foi estudar a influência de 
sistemas de colheita diferenciada em quatro tipos de 
alface (Americana ‘Graciosa’, Crespa ‘Vanda’, Lisa 
‘Marcela’ e Crespa ‘Lavínia’), visando a melhor forma 
de manutenção da qualidade. Foram estudados os 
sistemas de colheita diferenciada com raiz e com corte 
que minimizem o dano por corte, denominados de corte 
1 e 2, realizados na transição caule raiz, e entre o início 
da zona radicular e a primeira inserção de folha, 
comparado com o processo de colheita convencional. A 
qualidade do produto foi determinada por análises 
físico-químicas, fisiológicas e sensoriais. A 
interpretação dos resultados foi realizada por análise de 
variância e teste de Tukey a 95% de confiabilidade, 
além de análise de componentes principais. Concluiu-
se que para a alface ‘Graciosa’ o sistema de colheita 
realizado pelo tratamento corte 1 não é recomendado. 
Já para a alface ‘Vanda’ recomendam-se os sistemas 
corte do produtor e corte 1. Para a alface ‘Marcela’ 
recomenda-se o sistema de colheita representado pelos 
tratamentos com raiz e corte 2. Para a alface ‘Lavínia’, 
recomenda-se o sistema de colheita com raiz e corte do 
produtor. Houve redução da qualidade das plantas de 
alface do 1° ao 5° dia de armazenamento, sendo que 
no 6° dia apenas a alface ‘Lavínia’ no tratamento com 
raiz e corte 2 foram consideradas aceitáveis . 
Colheita - Qualidade - Vida útil 
 
 
T1155 
AVALIAÇÃO DA DEMANDA ENERGÉTICA NO 
PROCESSO DE PICAGEM DA PALHA DE CANA-DE-
AÇÚCAR 
Éder Garcia de Oliveira Mima (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Douglas Ricardo Frabetti e Prof. Dr. Paulo Sergio 
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Graziano Magalhães (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
Recentes pesquisas apontam o excedente da produção 
de palha de cana-de-açúcar, denominado palhiço, 
como material de grande potencial energético devido à 
possibilidade de sua utilização para obtenção de 
bioetanol de segunda geração e energia térmica 
através de sua queima. Porém, o palhiço possui baixo 
peso específico, tornando seu transporte in natura 
inviável. Para viabilizar seu transporte para a usina, 
existem três rotas: a primeira consiste em apenas 
recolher o material e transportá-lo junto aos toletes de 
cana. A segunda alternativa é o adensamento. A 
terceira rota, que exploramos, consiste em picar o 
palhiço que sai da colhedora e misturá-lo junto com a 
carga de toletes a ser enviados à usina. Como a palha 
picada irá ocupar os espaços vazios nos interstícios da 
carga diminuirá o impacto entre os toletes reduzindo o 
custo da matéria prima entregue. Para analisar a 
demanda energética envolvida no processo de picagem 
do palhiço, a ensiladora operou em diferentes 
velocidades e com diferentes fluxos de massa. Com os 
resultados iremos apresentar os gráficos 
característicos, as comparações e aplicações viáveis 
para a conclusão do trabalho. 
Palhiço - Picagem - Energia 
 
 
T1156 
OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE SECAGEM EM 
SECADOR CONVECTIVO CONTÍNUO 
Auro Augusto de Araujo (Bolsista PIBITI/CNPq), 
Carolina Maria Sánchez Sáenz (Co-orientadora) e Prof. 
Dr. Rafael Augustus de Oliveira (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
A secagem, como processo de remoção de água de um 
produto, é um dos métodos de conservação de 
alimentos mais antigos utilizado pelo homem. Possui 
diferentes modos de aplicação para os mais variados 
produtos e o principal resultado é a sua conservação 
por um período prolongado. O presente trabalho visou 
adequar o secador agitador-misturador contínuo com 
aplicação de radiação infravermelha (patente PI 
0506639-5 e construído com recursos da FAPESP 
processo nº 05/54615-0) ao processo de secagem de 
raízes de chicória cubetadas em função do tempo de 
residência do produto no equipamento. Para isso, foi 
necessário adaptar um suporte acoplado às pás do 
secador com o intuito de melhorar o arraste do material 
sem danificá-lo. Para avaliar a efetividade dos suportes, 
determinou-se o período em que o material é submetido 
às condições do processo de secagem, período este 
chamado de tempo de residência. O tempo de 
residência foi analisado por meio da concentração de 
traçador nas amostras de produto, utilizando método 
amplamente utilizado em processos industriais 

contínuos chamado método de estímulo e resposta. A 
concentração foi obtida por dois modos distintos: pela 
massa de traçador e por análise de imagens das 
amostras na descarga do secador. 
Secador agitador/misturador - Cinética de secagem - Radiação 

infravermelha 
 
 
T1157 
SECAGEM EM SPRAY DRYER DE POLPA DE 
CUPUAÇU: INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS DO 
SECADOR SOBRE O PRODUTO EM PÓ 
Felipe Rodrigues Su (Bolsista SAE/UNICAMP), Luiz 
Gabriel Pereira Martin, Audirene Amorim Santana (Co-
orientadores) e Prof. Dr. Rafael Augustus de Oliveira 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola - 
FEAGRI, UNICAMP 
 
O objetivo do projeto foi avaliar o processo de secagem 
por atomização em polpa de cupuaçu, utilizando como 
agente carregador a maltodextrina 10DE. O 
equipamento utilizado consistiu em mini spray dryer 
laboratorial. Foi realizado um delineamento composto 
central rotacional (DCCR), incluindo pontos centrais e 
pontos axiais, totalizando 11 ensaios. Os ensaios foram 
realizados a partir da diluição com razão de polpa:água 
de 1: 1,5; com fluxo de ar fixo em 600 L/h e bomba de 
alimentação ajustada em 5% da rotação máxima. 
Foram analisados os efeitos das variáveis temperatura 
de entrada – Tent (na faixa de 90 a 160°C) e 
concentração de maltodextrina – CM (na faixa de 5 a 
30%) sobre o rendimento do processo, umidade do pó, 
higroscopicidade do pó e vitamina C. As respostas de 
rendimento variaram de 28,13 a 37,49%, sendo que o 
menor valor ocorreu no ensaio correspondente à menor 
temperatura (90°C). Entretanto, os valores de atividade 
de água oscilaram entre 0,12 e 0,31, mostrando-se 
inversamente proporcionais à temperatura do ar de 
entrada. Os conteúdos de vitamina C no pó variaram de 
4,66 a 25,80 mg/100g, referentes aos ensaios 8 (Tent = 
125°C e CM = 30 %) e 7 (Tent = 125°C e CM = 5 %), 
respectivamente, indicando que nas menores 
concentração de maltodextrina, houve maior 
conservação de ácido ascórbico da polpa de cupuaçu. 
Theobroma grandiflorum - Microcápsula - Atomização 
 
 
T1158 
ESTUDO DA ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA DA 
POLPA DE CUPUAÇU 
Maria Amélia de Paula Baldy (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Luiz Gabriel Pereira Martin, Audirene Amorim Santana  
(Co-orientadores) e Prof. Dr. Rafael Augustus de 
Oliveira (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
O cupuaçu (Theobroma grandiflorum Schum) é uma 
espécie nativa da região amazônica, pertencente à 
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família Sterculiaceae, a mesma família do cacau. Sua 
polpa, que contém vitamina C, é ácida (pH 3,2) e 
fibrosa, com coloração amarelo-clara e com um 
agradável e pronunciado aroma, sendo amplamente 
consumida em refrescos, sorvetes, geleias, compotas, 
iogurtes e doces. A polpa tem grande importância como 
matéria-prima, podendo ser produzida nas épocas de 
safra, armazenada e processada nos períodos mais 
propícios ou segundo a demanda do mercado 
consumidor. O presente trabalho teve como objetivo 
estudar a estabilidade físico-química da polpa de 
cupuaçu durante a estocagem/armazenamento. Foram 
verificados os efeitos do uso de conservantes como 
benzoato e metabissulfito de sódio e do branqueamento 
a 90ºC, com exposições de 1mim e 2mim na vida-de-
prateleira deste produto. As determinações físico-
químicas para análise das características foram: pH, 
sólidos solúveis totais, atividade de água, açúcares 
redutores e totais, açúcares não redutores, cor e 
vitamina C. Essas análises foram realizadas a cada 15 
dias por um período de 5 meses. Os resultados dos 
tratamentos com conservantes e branqueamento foram 
comparados com os resultados com amostras in natura. 
Composição centesimal - Caracterização - Theobroma grandiflorum 
 
 
T1159 
AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE METODOLOGIA 
PARA DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE 
ACUSTOELÁSTICA DA MADEIRA 
André Afonso Gonçalves (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Raquel Gonçalves (Orientadora), Faculdade 
de Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
Nas construções com madeira, além da inspeção usual 
com a finalidade de se conhecer o nível de 
deterioração, avaliar o nível de tensão dos elementos 
que constituem a estrutura é importante, pois o  estado 
de tensões do elemento pode aumentar ou reduzir o 
comprometimento da segurança da estrutura face à 
condição detectada pela inspeção. A velocidade de 
propagação da onda é afetada pelo estado de tensões 
da peça em análise e a relação entre o estado de 
tensão e essa variação de velocidade é denominada 
acustoelasticidade. O objetivo dessa pesquisa é realizar 
avaliação inicial de metodologia para  a determinação 
da constante acustoelástica da madeira. Para os 
ensaios foi utilizado corpo de prova cúbico de 50 mm 
de aresta da espécie Garapeira (Apuleia leiocarpa) 
retirado segundo as  direções principais: longitudinal 
(L), radial (R) e tangencial  (T). As medições de 
ultrassom foram realizadas na direção “L” durante 
carregamento de compressão na mesma direção. Para 
acompanhar as deformações durante o ensaio, o corpo 
de prova foi instrumentado com extensômetros. Os 
resultados preliminares indicaram que foi possível 
detectar variações de velocidade longitudinais (VL) em 
função do estado de tensão provocado por 

carregamento na mesma direção (L). Os resultados 
foram concordantes com os de outros pesquisadores, 
os quais, para as folhosas, concluíram que a velocidade 
na direção longitudinal diminui com o aumento da 
tensão. 
Propagação de ondas - Ultrassom - Estado de tensões 
 
 
T1160 
CORRELAÇÃO ENTRE VELOCIDADES DE 
ULTRASSOM NA ÁRVORE, NA TORA RECÉM 
ABATIDA E NA VIGA SATURADA 
Mônica Ruy (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Raquel Gonçalves (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
Em várias partes do mundo estudos vêm sendo 
realizados visando antecipar o conhecimento da 
qualidade da madeira em áreas florestais utilizando, 
para isso, medições de propagação de ondas 
diretamente nas árvores. No entanto, a capacidade de 
predição à partir de medições nas árvores é muito 
inferior do que à partir de medições em toras recém-
abatidas ou no produto final (peças  estruturais). O 
objetivo da pesquisa foi avaliar a correlação das 
velocidades obtidas nessas três formas de material 
(árvore, tora e viga). Para os ensaios foram utilizadas 6 
árvores de eucalipto de 3 diferentes espécies. De cada 
árvore foram retiradas 3 toras e das toras 107 vigas. As 
árvores, as toras recém-abatidas e as vigas saturadas 
foram ensaiadas com equipamento de ultrassom. Em 
termos médios a velocidade na árvore foi 39% superior 
do que na tora e 11% superior do que na viga saturada. 
Não houve correlação linear estatisticamente 
significativa entre a velocidade na árvore e a velocidade 
na tora ou na viga.  A correlação entre a velocidade na 
tora e na viga foi significativa (R = 0,82). Esses 
resultados confirmam a necessidade de se estudar, de 
forma mais aprofundada, quais fatores exercem 
influência na propagação das ondas em árvores, de 
forma a buscar um fator de correção.  
Eucalyptus maculata - Eucalyptus resinifera  - Eucalyptus cloezina 
 
 
T1161 
VERIFICAÇÃO DA EQUAÇÃO DE CORREÇÃO DA 
VELOCIDADE EM FUNÇÃO DA UMIDADE DA NBR 
15521 PARA PEÇAS ESTRUTURAIS DE MADEIRA 
PROVENIENTES DE FLORESTAS PLANTADAS 
Tarik Ottoboni Negreiros (Bolsista PIBITI/CNPq), Rafael 
G. M. Lorensani e Profa. Dra. Raquel Gonçalves 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Agrícola - 
FEAGRI, UNICAMP 
 
A classificação da madeira proveniente de florestas 
nativas com idade média de 45 anos pode ser feita, por 
ultrassom, com base na norma brasileira NBR 15521 
(2007). Essa norma apresenta uma equação para a 
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correção da velocidade de propagação de onda em 
função da umidade da madeira. Este trabalho tem como 
objetivo avaliar, em vigas de eucalipto, se a equação de 
correção da velocidade de propagação de onda 
ultrassônica em função da umidade (NBR 15521,2007) 
é válida para madeira proveniente de florestas 
plantadas e com idades inferiores à 45 anos. O material 
para o ensaio foi proveniente de 15 árvores de três 
espécies de Eucalipto: Eucalipto grandis (10 anos), 
Eucalipto citriodora (8 anos) e Eucalipto pellita (26 
anos), retiradas da Fazenda Experimental da ESALQ-
USP em Anhembi-SP. As vigas provenientes do 
desdobro das toras passaram por medição de umidade 
e foram ensaiadas com equipamento de ultrassom para 
a obtenção da velocidade de propagação das ondas. 
Os resultados preliminares possibilitaram verificar que o 
modelo de regressão da velocidade de propagação da 
onda em função da umidade da madeira apresentou 
comportamento linear, com coeficientes de correlação 
superiores a 0,98. A validade da equação de correção 
proposta na norma NBR 15521 (2007) somente poderá 
ser avaliada após  as vigas  atingirem a  condição de 
umidade de equilíbrio. 
Ensaio não-destrutivo - Eucalyptus maculata - Eucalyptus resinifera  
 
 
T1162 
AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 
OPERACIONAIS DE MESAS DE SUBIRRIGAÇÃO NA 
PRODUÇÃO DE MUDAS EM AMBIENTES 
PROTEGIDOS  
Antonio Carlos Ferreira Filho (Bolsista PIBITI/CNPq), 
Rhuanito Soranz Ferrarezi e Prof. Dr. Roberto Testezlaf 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola - 
FEAGRI, UNICAMP 
 
A subirrigação tem potencial de reduzir a quantidade de 
água aplicada e a contaminação de solos e lençóis 
freáticos em ambiente protegido, se operada de forma 
adequada. O objetivo desse estudo foi avaliar em mesa 
de subirrigação, o efeito da variação dos níveis de 
aplicação de água e tempos de saturação na umidade 
de substratos presentes no interior de tubetes. Utilizou-
se o delineamento em blocos casualizados, tendo como 
tratamentos as combinações de três substratos (casca 
de pinus, turfa e fibra de coco), cinco níveis de água 
definidos a partir da base do tubete (1, 2, 4, 6 e 8 cm), e 
cinco tempos de saturação (2,5, 5, 10, 15 e 20 min), 
aplicados em cinco tubetes por parcela experimental, 
com três repetições. A variação da umidade foi 
estimada gravimetricamente em três frações 
longitudinais dos tubetes (inferior, mediana e superior). 
A ascensão capilar foi mais afetada pelo nível de água 
do que pelo tempo de saturação para os três 
substratos. Entre as camadas de tubetes avaliadas, a 
mediana foi a que permitiu melhor diferenciação entre 
os tratamentos, apresentando uma variação de 
umidade de 29,1 à 63,1% na casca de pinus, 24,0 à 

57,4% na turfa e 21,9 à 63,0% na fibra de coco. Os 
resultados possibilitam indicar uma combinação de 
nível e tempo de saturação para atingir a umidade 
desejada, para atenderas exigências hídricas da cultura 
a ser produzida. 
Ascensão capilar - Substrato - Ambiente protegido 
 
 
T1163 
POSSIBILIDADES E LIMITES PARA O USO DE 
ENERGIAS RENOVÁVEIS EM ASSENTAMENTOS 
RURAIS: UM ESTUDO DE CASO NA REGIÃO DE 
CAMPINAS/SP 
Gustavo Frizarin Pereira Ferraz (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Profa. Dra. Sonia Maria Pessoa Pereira Bergamasco 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Agrícola - 
FEAGRI, UNICAMP 
 
Segundo dados do último Balanço Energético Nacional 
com ano base de 2010, as principais fontes de energia 
para consumo no setor agropecuário foram óleo diesel 
(58,3%), lenha (25,5%), energia elétrica (15,3%) e 
outros (1%). No período de 2005-2010, dados da 
mesma pesquisa mostraram expressiva elevação dos 
preços pagos por tais fontes de energia, sendo o 
aumento do Óleo Diesel na ordem de 63,5%, cerca de 
66% para lenha nativa e 31,5% para energia elétrica. 
Assim, observa-se significativa dependência de 
combustíveis fósseis no setor agropecuário, como óleo 
Diesel. Neste sentido, o desenvolvimento e emprego de 
tecnologias de aproveito dos potenciais em energias 
renováveis que atendam a demanda energética da 
população rural podem gerar impactos 
socioeconômicos e ambientais significativamente 
positivos. Através de uma profundo revisão bibliográfica 
sobre o estado da arte das energias renováveis no 
cenário rural brasileiro, e aplicação de um questionário 
(censo) no assentamento rural Araras II, Araras-SP, 
procurou-se identificar as possibilidades e potencias 
para o emprego de energias renováveis neste 
assentamento. 
Energias renováveis - Assentamentos rurais - Sustentabilidade 
 
 
T1164 
EFEITO DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA C (UV-C) 
SOBRE A BROTAÇÃO, A PERDA DE MASSA E O 
TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS EM BATATA-
SEMENTE 
Carolina Tavares de Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Artur Batista de Oliveira Rocha (Co-orientador) e Prof. 
Dr. Sylvio Luis Honorio (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
A luz UV-C vem sendo utilizada para manutenção de 
qualidade e o aumento da vida útil de produtos 
vegetais. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o 
efeito da radiação (UV-C) na brotação, perda de massa 
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e teor de sólidos solúveis nos genótipos de batata-
semente: ‘Ágata’, ‘Atlantic’, ‘Asterix’ e ‘Monalisa’. Após 
a exposição dos tubérculos a radiação UV-C com 
energia de 79,2 kJ.cm-2  e irradiância de 4,42  mW.cm-2 

por  trinta minutos, estes foram armazenados em 
ambiente com ausência de luz a 25˚ C e 90% UR e os 
seguintes  parâmetros analisados foram: brotação 
conforme a portaria no 572 (MAPA, 2010), teor de 
sólidos solúveis e perda de massa. O delineamento 
estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado. Cada 
tratamento consistiu de três repetições, as médias 
foram comparadas pelo teste de Tukey a 5%. A 
radiação UV-C favoreceu a brotação em todos os 
genótipos estudados de batata semente.  Não foi 
diagnosticada perda de massa significativa para o 
período realizado. Foi possível verificar que no quinto 
dia de análise houve um maior teor de sólidos solúveis 
para todos os genótipos tratados com radiação UV-C. 
Engenharia agrícola - Conservação - Pós-colheita 
 
 
T1165 
APLICAÇÃO DE HÚMUS E BIOFERTILIZANTE DE 
HÚMUS DE MINHOCA NA PRODUÇÃO DE ALFACE 
EM SISTEMA DE CULTIVO HIDROPÔNICO 
Murilo Pereira Amancio (Bolsista PIBITI/CNPq) e Prof. 
Dr. Sylvio Luis Honorio (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
Sementes de alface, rúcula e agrião foram semeadas 
em substrato de coprólito de minhoca (húmus) 
adicionado de adesivo à base de farinha de trigo (para 
substituir os substratos sintéticos) para avaliação de 
germinação e desenvolvimento ao nível de plântula 
dessas espécies. Húmus de minhoca foi produzido em 
sistema de vermicompostagem e analisado quanto ao 
conteúdo de nutrientes para plantas e este atende os 
padrões da legislação para compostos orgânicos. Os 
resultados mostraram que a mistura de húmus, peso 
específico real de 1,76 g/ml e peso específico aparente 
de 0,587 g/ml, com o adesivo à base de farinha, pH de 
3,8, não prejudicou a germinação das sementes e o 
desenvolvimento das plântulas. 
Húmus - Biofertilizante - Minhoca 
 

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura 
e Urbanismo 

 
T1166 
ESTUDO INICIAL DA  AVALIAÇÃO DA 
DESNITRIFICAÇÃO EM FILTRO ANAERÓBIO 
PREENCHIDO COM CASCAS  DE COCO VERDE 
Eric Jonatan da Silva (Bolsista SAE/UNICAMP e IC 
CNPq), Jenifer Clarisse Pereira da Silva e Prof. Dr. 
Adriano Luiz Tonetti (Orientador), Faculdade de 

Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
A última pesquisa em saneamento efetuada pelo IBGE 
mostrou que cerca de 45% dos municípios brasileiros 
não possuem coleta de esgoto, e a maior parte desses 
municípios localiza-se no Nordeste do país. Nesse 
sentido, o estudo de um sistema para o tratamento de 
esgotos de pequenas comunidades composto pela 
combinação de filtro anaeróbio e filtro de areia, o qual 
tem recebido um sistemático apoio do PROSAB e 
FAPESP (Processos 01/12765-4, 02/05253-0, 
01/00807-4, 07/03499-5 e 04/14902-7) faz-se 
necessário. No decorrer destas pesquisas foram 
construídos cinco filtros anaeróbios que possuem como 
material de recheio cascas de coco verde (Cocos 
nucifera), operados com tempo de detenção hidráulica 
de 12 horas. O efluente gerado tem sido disposto sobre 
a superfície de quatro filtros de areia que possuem 0,75 
m de profundidade de leito de areia, propiciando a 
adequação da água residuária quanto a diversos 
parâmetros ambientais e uma completa nitrificação dos 
compostos nitrogenados (TONETTI, 2008 e TONON, 
2011). Na presente pesquisa, amparada pelo CNPq 
(Edital Universal 14/2011- Processo 471833/2011-8) e 
FAPESP (Auxílio à Pesquisa - Processo 2011/21919-7), 
o efluente nitrificado proveniente dos filtros de areia 
será enviado para um filtro anaeróbio na proporção de 
12,5% em relação à vazão total afluente (esgoto bruto + 
efluente nitrificado), permitindo o estudo da 
desnitrificação nesse tipo de reator. 
Tratamento - Esgoto - Desnitrificação 
 
 
T1167 
ESTUDO DO ESGOTO GERADO NO COMPLEXO 
HOSPITAL DA UNICAMP QUANTO A PRESENÇA DE 
AGENTES PATOGÊNICOS 
Eula Paula Gregorio (Bolsista SAE/UNICAMP e IC 
CNPq), Lays Paulino Leonel e Prof. Dr. Adriano Luiz 
Tonetti (Orientador), Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
O esgoto compreende uma das mais importantes fontes 
de contaminação ambiental, o que acaba se tornando 
um grande problema de saúde pública, visto que as 
formas infectantes de vários agentes patogênicos à 
saúde humana são liberadas via fezes e urina dos 
hospedeiros infectados. Dentro desse contexto, as 
helmintoses de veiculação hídrica merecem destaque, 
pois além de ameaçarem constantemente a vida e 
bem-estar de grande parte da população, se 
caracterizam pelo prolongado estado mórbido, 
causando consideráveis perdas econômicas com 
assistência médica. O presente trabalho tem como 
objetivo caracterizar o esgoto do Hospital das Cínicas 
da Unicamp, quanto à presença de helmintos parasitas. 
Serão realizadas cinco análises no período de julho a 
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setembro de 2012, a metodologia utilizada para a 
detecção de ovos de helmintos nas amostras coletadas 
será a descrita pela Agência de Proteção Ambiental dos 
Estados Unidos (EPA) 
Tratamento - Esgoto - Hospital 
 
 
T1168 
DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO PARA 
AUTOMAÇÃO DE ELEMENTOS DE FACHADAS 
PARA CONTROLE DA LUZ NATURAL 
Bruno Eduardo Medina (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Ana Lúcia Nogueira de Camargo Harris 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
A pesquisa desenvolveu um método matemático e 
aplicável para controlar o movimento gradual de brises 
tendo como base a necessidade de controle da luz 
incidente. O estudo teve como objetivo trazer 
mais uma alternativa para a construção de elementos 
arquitetônicos que minimizam o uso da iluminação 
artificial, sem prejuízo qualitativo ambiental ou estético. 
Desenvolveu-se uma modelagem matemática para o 
problema a qual permitiu a realização de simulações do 
sistema e como conseqüência pode-se realizar 
modelos físicos equivalentes às condições ambientais. 
O resultado foi analisado através do modelo construído 
com o software e hardware Arduino. Arduino é parte do 
conceito de hardware e software livre, sendo assim, 
uma placa eletrônica programável em qualquer 
computador através de uma conexão USB. Portanto, 
com esta pesquisa conseguimos criar um modelo capaz 
de atender nossas necessidades para manter a 
qualidade luminosa ambiental, através de estruturas 
arquitetônicas. 
Automação - Elemento vazado - Iluminação 
 
 
T1169 
DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO CRIATIVO PARA 
A PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO- 
BICICLETÁRIO MODULAR 
Marcela Geraldo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Ana Lúcia Nogueira de Camargo Harris (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
Mobiliários urbanos são equipamentos de serviços 
específicos implantados em espaços públicos da 
cidade. O bicicletário, um destes equipamentos, é um 
componente do repertório urbano cujas necessidades 
projetuais permeiam, entre outras áreas, o campo dos 
estudos geométricos da forma. No caso dos 
bicicletários, a forma relaciona-se aos materiais 
empregados e às tipologias de bicicletas mais 
frequentemente utilizadas. Com este objetivo, foram 
realizados nesta pesquisa, estudos tanto na área do 

contexto urbano, quanto do design de mobiliários e de 
bicicletas, através da análise de modelos e catalogação 
de tipologias de bicicletas e de bicicletários. No que 
tange à produção do objeto, realizou-se estudos de 
materiais através das propriedades e facilidade de 
processos que determinados materiais apresentam, a 
fim de que o objeto pudesse ser construído 
criativamente a partir de uma unidade modular. Foram 
realizados levantamentos sobre o contexto do 
mobiliário urbano na paisagem urbana e as relações 
existentes entre estes e a cidade, assim como 
levantamentos de tipologias de bicicletários, 
concluindo-se que os mesmos não atendem às 
necessidades dos usuários. Estas novas demandas de 
conceitos na concepção do mobiliário urbano são a 
flexibilidade, adaptabilidade, modulação e ergonomia 
que proporcionam novos desenhos de produtos de 
acordo com as necessidades físicas dos usuários. O 
estudo sobre a evolução do processo de projeto de 
bicicletas proporcionou um levantamento sobre suas 
tipologias: urbana, de velocidade, mountain bike, 
bicicross e infantil. A abordagem da problemática de 
bicicletários foi definida para o contexto universitário 
regional, mais precisamente o da Universidade 
Estadual de Campinas, cujos bicicletários foram 
analisados em formato de ficha. O partido de projeto 
seguiu a dimensão das tipologias de bicicletas 
prototipadas em mdf com escala reduzida, sendo, as 
várias formas obtidas com uso de massa modeladora, 
postas em tabela comparativa no que tange à 
fabricação, à economia, à resistência dos materiais e à 
estética resultante de cada forma registrado. Os moldes 
foram modelados virtualmente a fim de se observar se 
a forma atenderia satisfatoriamente a estes itens, 
considerando proporções e eventuais problemas 
estruturais antes do desenvolvimento do protótipo final. 
Finalmente, chegou-se a um modelo de bicicletário que 
apresenta, como características principais, utilidade, 
ergonomia e viabilidade de reprodução em série, 
considerando a sustentabilidade. Pretendeu-se com 
esta pesquisa, contribuir com o processo de criação de 
mobiliários urbanos que atendam as necessidades de 
uso, funcionalidade, sustentabilidade e estética. 
Bicicletário - Mobiliário urbano - Projeto 
 
 
T1170 
TRAPP CATADORES: AMBIENTE DE TRABALHO 
MOMENTO 2 - COOPERATIVAS ANTONIO DA 
COSTA SANTOS E BOM SUCESSO 
Camila Midori Yoshida (Bolsista PIBIC/CNPq), Emilia 
Wanda Rutkowski (Co-orientadora) e Profa. Dra. Ana 
Maria Reis de Goes Monteiro (Orientadora), Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
O Projeto TRAPP [trabalho precário e perigoso] 
Catadores teve início em 2004, e visa avaliar as 
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condições das cooperativas de materiais recicláveis na 
região de Campinas. Este trabalho é parte do Projeto e 
tem como objetivo avaliar as condições espaciais e de 
trabalho das Cooperativas Santo Expedito e Unidos da 
Vitória. Tem como objetivos específicos: visitar as 
cooperativas; entender a relação do cooperado com a 
cooperativa através da aplicação de questionários; 
descrever a logística de fluxo da matéria-prima nas 
cooperativas; descrever o processo de trabalho e 
documentar a realidade físico-territorial. A análise dos 
questionários revelou a condição socioeconômica dos 
trabalhadores e, as visitas, a precariedade das 
instalações das cooperativas. No entanto, existem 
algumas particularidades. A Cooperativa Santa 
Genebra, por se localizar próxima a indústrias, recebe 
delas seu material e atua sem incubadora. Ao contrário, 
a Cooperativa Bom Sucesso é incubada pela ITCP e o 
material recebido é o da coleta seletiva municipal. 
Quanto a realidade físico-territorial, é possível formular 
uma outra organização espacial, específica para cada 
cooperativa, dado que cada uma delas tem um sistema 
organizacional. 
Cooperativa de reciclagem - Planejamento ambiental - Arquitetura e 

urbanismo 
 
 
T1171 
TRAPP CATADORES: AMBIENTE DE TRABALHO 
MOMENTO 2 – COOPERATIVAS COOPERBARÃO E 
NOSSA SENHORA APARECIDA (PROJETO 
RECICLAR) 
Raíssa Armelin Lopes (Bolsista PIBIC/CNPq), Fernanda 
B. Martinez, Camila M. Yoshida, Emília Wanda 
Rutkowski e Profa. Dra. Ana Maria Reis de Goes 
Monteiro (Orientadora), Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
O Projeto TRAPP [trabalho precário e perigoso] 
Catadores teve inicio em 2004, e visa avaliar as 
condições das cooperativas de materiais recicláveis na 
região de Campinas. Este trabalho é parte do Projeto e 
tem como objetivo avaliar as condições espaciais e de 
trabalho das Cooperativas Havilá e Nossa Senhora 
Aparecida (Projeto Reciclar). Tem como objetivos 
específicos: visitar as cooperativas; entender a relação 
do cooperado com a cooperativa através da aplicação 
de questionários; descrever a logística de fluxo da 
matéria-prima nas cooperativas; descrever o processo 
de trabalho e documentar a realidade físico-territorial. A 
análise dos questionários revelou a condição sócio 
econômica dos trabalhadores e, as visitas, a 
precariedade das instalações das cooperativas. No 
entanto, existem algumas particularidades. A 
Cooperativa Nossa Senhora Aparecida possui relativa 
independência quanto à coleta seletiva municipal em 
sua produção. Observou-se também que de modo 
geral, os direitos dos trabalhadores são garantidos, 
como o pagamento do INSS. Na cooperativa Havilá 

existe uma biblioteca composta por livros encontrados 
em meio ao material reciclável. Quanto a realidade 
físico-territorial, é possível formular uma outra 
organização espacial, específica para cada cooperativa, 
dado que cada uma delas tem um sistema 
organizacional.  
Cooperativa de reciclagem - Planejamento ambiental - Arquitetura e 

urbanismo 
 
 
T1172 
ESTÁDIO MUNICIPAL DO PACAEMBU: NOVAS 
POSSIBILIDADES PARA O RÚGBI BRASILEIRO 
Andre Ferreira Overa (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. André Munhoz de Argollo Ferrão (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
Atualmente o Sport Club Corinthians Paulista é o clube 
responsável pela maior parcela das receitas do Estádio 
Municipal do Pacaembu, porém em 2013 esse quadro 
irá se alterar, visto que o Corinthians passará a ter seu 
estádio próprio. Paralelamente, temos no Rúgbi um 
esporte que está em plena ascensão e popularização 
no Brasil, iniciando uma trajetória com resultados 
ascendentes no quadro competitivo internacional, além 
do fortalecimento de sua liga nacional, gerando uma 
nova demanda por estádios. Inicialmente, essa 
pesquisa explicitou os parâmetros definidos por La 
Corte (2007) para se avaliar os quesitos técnicos de 
desempenho de estádios de futebol, num segundo 
momento houve a análise e a confrontação desses 
parâmetros com os quesitos para a prática do Rúgbi, 
posteriormente, com os parâmetros já focados nas 
necessidades do Rúgbi, eles foram aplicados ao 
contexto do Estádio do Pacaembu, identificando assim, 
de maneira descritiva, num escopo de projeto, quais 
são as necessidades de adequação dos quesitos do 
estádio para que ele possa abrigar os eventos de Rúgbi 
em suas dependências. Da análise dos parâmetros 
aplicados ao Estádio do Pacaembu, chegou-se a 
conclusão de que, com poucas intervenções, o estádio 
pode abrigar o Rúgbi, esporte que tem necessidades 
muito parecidas com as do Futebol. 
Pacaembu - Rúgbi - Estádio 
 
 
T1173 
A ABORDAGEM DE CLUSTERS E SUAS 
IMPLICAÇÕES NO GERENCIAMENTO DE CUSTOS 
INTERORGANIZACIONAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
Gustavo Barbosa Franceschi (Bolsista SAE/UNICAMP) 
e Prof. Dr. Ariovaldo Denis Granja (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
O setor da construção civil se encontra em um período 
caracterizado por grandes obras em andamento e 
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fortes investimentos imobiliários, porém ainda persistem 
problemas como a fraca coordenação entre projeto, 
execução e subsistemas de fabricação e a elevada 
fragmentação da cadeia de suprimentos do setor. Este 
contexto têm levado várias empresas a buscar novas 
práticas gerenciais para tentar eliminar ou reduzir parte 
desses problemas, sendo que o combate à 
fragmentação da cadeia de suprimentos no setor é um 
dos grandes objetivos almejados. Uma das técnicas 
promissoras para promover uma maior integração é o 
uso de clusters no âmbito de empreendimentos do 
setor. A partir de dois estudos de caso exploratórios, 
cujos dados foram obtidos por meio de entrevistas 
semiestruturadas, o presente trabalho visa propor 
diretrizes orientadoras para o uso de clusters em 
empreendimentos do setor. Estas diretrizes podem 
facilitar a adoção de práticas gerenciais mais 
abrangentes e estratégicas como o custeio-meta (target 
costing), que pressupõe um nível elevado integração e 
colaboração entre as partes interessadas em um 
empreendimento. Na análise dos dados obtidos até o 
momento foi possível identificar tanto compatibilidades 
como incompatibilidades em relação aos elementos 
constituintes do referencial teórico adotado sobre 
clusters. Na sequência, espera-se identificar possíveis 
barreiras e oportunidades relativas a esta abordagem, 
com o intuito de ampliar o conhecimento acerca do uso 
de clusters em empreendimentos do setor. 
Custos interorganizacionais - Cluster - Custeio-meta 
 
 
T1174 
AVALIAÇÃO DA REDUÇÃO DO  LASCAMENTO 
EXPLOSIVO COM ADIÇÃO DE FIBRAS DE 
POLIPROPILENO EM CONCRETOS EM SITUAÇÃO 
DE INCÊNDIO 
Wilian dos Santos Morais (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Adriana Aparecida Ambrósio de Souza e Prof. Dr. 
Armando Lopes Moreno Junior (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
O lascamento é um fenômeno complexo, estocástico, e 
que pode causar um efeito violento a concretos em 
situação de incêndio. O fenômeno do lascamento deve, 
portanto, ser considerado no projeto de construções em 
que a ação do fogo é levada em conta (HERTZ (2002)). 
Em função disto, Souza (2010) desenvolveu um 
procedimento para avaliar em laboratório misturas de 
concret em situação de incêndio, de forma a classificar 
o fenômeno (degradação das amostras em termos de 
fissuração e desprendimento de camada superficial das 
amostras). A proposta desta pesquisa é adicionar fibras 
de polipropileno às misturas avaliadas por Souza 
(2010), que apresentaram lascamento mais severo, 
com o intuito de verificar a redução do fenômeno com o 
uso da fibra de polipropileno. 
Concreto - Incêndio - Lascamento explosivo 

 
 
T1175 
AVALIAÇÃO DA REMOÇÃO DE MATÉRIA 
ORGÂNICA POR FILTROS DE AREIA DE ALTAS 
TAXAS COMO PÓS-TRATAMENTO DE FILTROS 
ANAERÓBIOS – PARTE II 
Daniel Augusto Camargo Bueno (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Dr. Bruno Coraucci Filho (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
A ausência de métodos, para o tratamento de efluentes 
sanitários, que sejam adequados e adaptáveis para 
diferentes características populacionais, tem criado 
problemáticas de importância nacional, visto que em 
boa parte dos casos, o esgoto é despejado nos corpos 
hídricos sem prévio tratamento, acarretando assim 
entraves no setor de saúde ambiental e publica. Este 
trabalho busca avaliar a remoção de matéria orgânica 
do efluente advindo do Hospital das Clinicas da 
UNICAMP e suas imediações. A partir da captação, o 
efluente sofreu um tratamento através de filtros 
anaeróbios de fluxo ascendente com material de 
suporte de coco e bambu e, com pós-tratamento em 
filtros de areia de altas taxas hidráulicas (600, 700 e 
800 L.m-2.dia-1) visando o reuso agrícola.. Observou-se 
que a remoção de matéria orgânica em termos de DQO 
nos filtros de areia com aplicação de altas taxas foi 
superior à 93% em relação ao esgoto bruto, o OD, por 
sua vez, que no esgoto bruto era de 1,8 mgO2.L

-1 
passou à valores superiores a 4,4 mgO2.L

-1, a turbidez 
com valor inicial de 117 UT foi reduzida para valores 
não superiores a 7 UT e, por fim, os valores de pH 
ficaram entre 6,2 e 6,8 no efluente tratado, adequando 
o esgoto para os padrões de lançamento em corpos 
hídricos de acordo com a legislação CONAMA No. 
430/2011 e/ou reuso agrícola. 
Filtros de areia - Altas taxas - Reuso agrícola 
 
 
T1176 
AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE NITROGÊNIO 
AMONIACAL EM UM SISTEMA DE TRATAMENTO 
COMPOSTO POR FILTROS ANAERÓBIOS POLIDOS 
POR FILTROS DE AREIA COM ALTAS TAXAS DE 
APLICAÇÃO VISANDO REUSO AGRÍCOLA 
Felippe Rodrigues (Bolsista SAE/UNICAMP), Daniele 
Tonon Dominato e Prof. Dr. Bruno Coraucci Filho 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
Com a crescente demanda de água doce e escassez 
nas fontes, acarreta uma série de problemas com a 
população em relação ao crescimento demográfico e 
geração de esgotos lançados in natura nos corpos 
receptores, trazendo consigo a importância de um 
tratamento deste efluente para reutilização dessas 



Projetos da Área Tecnológica 

 402 

águas. Sabe-se que o setor em que mais se consome 
água é na agricultura, com aproximadamente 65% em 
todo o Brasil, é o que incentiva as pesquisas nesta área 
de reuso, pois se sabe que no esgoto doméstico existe 
uma concentração significativa de Nitrogênio e Fósforo, 
e que estes são essenciais para o crescimento das 
plantas. O presente trabalho tem por objetivo, avaliar a 
eficiência do tratamento de efluentes do Hospital das 
Clínicas da Universidade Estadual de Campinas 
através de um sistema composto por cinco filtros 
anaeróbios e dois filtros de areia com taxas de 
aplicação de 700 e 800 Lm-2d-1 , analisando a eficiência 
de remoção  da concentração de Nitrogênio Amoniacal 
das amostras vê-se que a concentração média 
presente no esgoto bruto foi de 9,8ml/l sendo que ao 
passar por todo o sistema na saída do filtro de areia, 
tem-se uma concentração de 1,5mg/l, o que mostra 
uma remoção de aproximadamente 85%.Com base aos 
padrões estabelecidos pela OMS (1989) e também pela 
CONAMA 357 (2005) para lançamento em corpos 
hídricos, o efluente final atende aos padrões 
estabelecidos. 
Nitrogênio - Taxas de aplicação - Reuso 
 
 
T1177 
RESPIROMETRIA DE LODO DE FOSSA SÉPTICA 
PARA APLICAÇÃO NA AGRICULTURA 
Karla Eugenia Castorino (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Caroline Vicentin Junqueira, Luccas Erickson de 
Oliveira Marinho (Co-orientador) e Prof. Dr. Bruno 
Coraucci Filho (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
Nos estudos do emprego de lodos de esgotos no solo é 
cada vez mais necessário o uso de métodos 
respirométricos para a determinação das características 
de biodegradabilidade dos compostos presentes no 
resíduo, bem como da atividade biológica dos solos 
receptores, devido à presença de micro-organismos. 
Nesse método, a biomassa microbiana é medida 
através de taxas respiratórias ou de atividade 
microbiana, pela determinação da evolução da 
concentração de CO2, o qual é produzido na respiração 
dos microorganismos heterotróficos aeróbios. O 
presente estudo avaliou um lodo de fossa séptica 
desaguado por BAGs em diferentes taxas de aplicação 
(10, 20 e 40 toneladas de lodo por hectare). O solo 
utilizado para o experimento foi um solo argilo-arenoso 
o qual receberá o lodo como condicionante de solo para 
uma cultura de rosas. O lodo incorporado junto ao solo 
foi mantido em estufa com temperatura de 24±1 por um 
período de 60 dias, sendo que a avaliação de produção 
de gás carbônico ocorreu diariamente através do 
decaimento da condutividade elétrica da solução de 
hidróxido de sódio o qual era incubado junto ao 
solo+lodo. O ensaio demonstrou um bom potencial do 
efluente para reuso agrícola. 

Biodegradação - Atividade microbiológica - Resíduos no solo 
 
 
T1178 
PLATAFORMA FERROVIÁRIA – ESTUDOS DE 
ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS 
Ana Paula Buck (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Cassio Eduardo Lima de Paiva (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
Uma plataforma ferroviária geralmente é constituída por 
solo, sendo este o material de construção mais 
abundante na natureza e de menor custo. Portanto, 
sempre é recomendável seu emprego em construções 
viárias. A plataforma da via férrea se situa logo abaixo 
das camadas granulares superiores (lastro e sublastro) 
e, sobre sua superfície, escoa as águas precipitadas. 
Os solos de natureza fina se tornam plásticos na 
presença da água e seu emprego numa construção 
viária depende da sua correta estabilização. Estabilizar 
um solo é utilizar um processo qualquer de natureza 
física, físico-química, química ou mecânica, de forma a 
tornar esse solo estável para os limites de sua 
utilização e ainda fazer com que esta estabilidade 
permaneça sob a ação das cargas exteriores e ações 
climatéricas variáveis. Toda estabilização envolve o 
estudo de solos, daí a necessidade de se estudar este 
material e suas propriedades. Assim, o objetivo da 
pesquisa foi caracterizar dois tipos de materiais que 
pudessem atender os requisitos de solos estabilizados 
quimicamente e granulometricamente, definindo suas 
características, como: capacidade portante, 
permeabilidade e plasticidade. Para tal, foram 
realizados ensaios laboratoriais (mini CBR, de 
permeabilidade e mini MCV) dos materiais com 
amostras de solo natural, solo adicionado cal e solo 
adicionado cimento. Os ensaios desenvolvidos 
permitiram analisar o desempenho destes solos 
visando a sua aplicação como camada superior de uma 
plataforma ferroviária. 
Plataforma ferroviária - Estabilização - Solos 
 
 
T1179 
ANÁLISE E ORGANIZAÇÃO DOS ARTIGOS E 
DIAGRAMAS DA REVISTA EL CROQUIS 
Camila Miki Kawamura (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Daniel de Carvalho Moreira (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
O foco inicial da pesquisa foi a compreensão da 
organização da revista espanhola El Croquis, através 
da coleta de dados relacionados à periodicidade, às 
imagens e à forma de apresentar os seus artigos. 
Verificou-se que a estrutura de apresentação dos 
projetos analisados é semelhante, com imagens 
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acompanhadas de uma pequena explicação. O primeiro 
procedimento foi buscar a melhor forma de digitalizar as 
imagens da revista. Através do estudo das imagens e 
dos artigos, pôde-se perceber, na etapa seguinte, que 
alguns arquitetos e obras se repetiam em mais de uma 
edição. Na edição mais antiga, o projeto é apresentado 
em sua concepção, em forma de croquis, plantas 
iniciais, estudos de volumetria e maquetes eletrônicas; 
enquanto que na edição mais recente, o projeto já se 
encontra concluído, em forma de fotos do local, dos 
ambientes internos e de plantas finais Com esta 
descoberta, buscou-se a apresentação destes projetos 
estudados de uma forma compreensiva, no formato de 
infográficos explicativos, com imagens e pequenos 
textos. Além disso, buscou-se a divulgação deste 
estudo através de um website, para que o trabalho 
possa ser divulgado para outros estudantes que 
apresentam interesse pela revista. 
Desenho arquitetônico - Projeto arquitetônico - Diagrama 
 
 
T1180 
APLICAÇÃO DE ANIMAÇÕES PARA 
DESENVOLVIMENTO VISUAL DE INFORMAÇÃO 
ARQUITETÔNICA 
Carolina Soares Lopes (Bolsista PIBITI/CNPq) e Prof. 
Dr. Daniel de Carvalho Moreira (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
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 
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. 

Desenho arquitetônico - Multimídia - Animações 
 
 
T1181 
ANÁLISE GRÁFICA DE PROJETOS RESIDENCIAIS 
DE ALVAR AALTO 
Cinthya Colige Cardoso (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Daniel de Carvalho Moreira (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
A análise projetual serve como base para estudos de 
obras arquitetônicas que caracterizam determinado 
arquiteto ou período. A intenção de análise do conjunto 
de seis obras residenciais de Alvar Aalto, sendo elas: 
Villa Mairea, Villa Schildt, Villa Kokkonen, Helsinki, 
Louis Carré e Muuratsalo, é descobrir tanto a essência 
de sua lógica projetual quanto suas peculiaridades 
aplicadas a cada conceito arquitetônico, bem como a 
sua relação com o entorno. Para tal foram utilizadas 
como referência de análise: Le Corbusier: uma analise 
da forma, de Baker; Precedents in Architecture: Analytic 
Diagrams, Formative Ideas, and Partis, de Clark 
&Pause; Arquitetura: Forma, Espaço e Ordem, de 
Ching. O resultado é uma série de diagramas e 
esquemas que permitem uma melhor interpretação dos 
princípios utilizados por Alvar Aalto em suas obras 
residenciais, proporcionando assim uma leitura 
interpretativa a partir do próprio desenho que foi a 
origem de todo a concepção projetual. 
Projeto arquitetônico - Análise gráfica - Alvar Aalto 
 
 
T1182 
DESENVOLVIMENTO E ESTUDO DE COMPUTAÇÃO 
GRÁFICA NA MODELAÇÃO DE PROJETOS 3D DE 
EDIFICAÇÕES COM ÊNFASE NA VISITA VIRTUAL 
DA OBRA VILLA STEIN, DE LE CORBUSIER 
Marilia Dantas da Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Daniel de Carvalho Moreira (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
A pesquisa científica em desenvolvimento visou o 
gerenciamento de uma visita virtual interativa e 
direcionada pelos ambientes da obra modernista Villa 
Stein, do arquiteto franco-suíço Le Corbusier. O projeto 
pretendeu o estudo das propriedades de edição e 
animações interativas, criadas a partir de modelos 
tridimensionais construídos e estudados. O 
desenvolvimento da interface digital da obra deu-se 
através de análises realizadas a partir de estudos 
bibliográficos, fotos, desenhos e vídeos amplamente 
utilizados como base para sua melhor compreensão. As 
etapas de experimentações foram progressivas, 
visando a reprodução das principais características da 
obra arquitetônica. Modelos 3D e recursos baseados 
em computação gráfica foram utilizados para a 
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apresentação das principais características 
arquitetônicas da obra, utilizando-se como ferramentas 
para o desenvolvimento do projeto, programas 
especializados como: Google Sketch Up e Autocad.  Ao 
final do projeto de pesquisa, um passeio virtual em 3D 
será proporcionado pelas dependências do modelo 
digital finalizado, permitindo não só a compreensão de 
suas características volumétricas e de composição 
mais expressivas, como também a possibilidade de 
exploração dos ambientes estudados através de sua 
interatividade.  
Visita virtual Villa Stein - Computação gráfica - Animações 
 
 
T1183 
PSO (PARTICLE SWARM OPTIMIZATON) APLICADA 
À REDUÇÃO DO CUSTO DE ENERGIA EM 
INSTALAÇÕES DE RECALQUE COM BOMBAS DE 
ROTAÇÃO VARIÁVEL 
Bruno Melo Brentan (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Edevar Luvizotto Junior (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
Uma forma possível de redução dos consumos de 
energia elétrica em sistemas de recalque é o emprego 
de inversores de freqüência. O controle da rotação da 
máquina hidráulica através deste dispositivo permite 
atender com eficácia às necessidades de consumo com 
pressões adequadas, salvaguardando a instalação 
reduzindo custos de energia e manutenção destas 
instalações. Entretanto a definição de rotações 
adequadas que otimizem o desempenho da instalação 
necessita, via de regra, de  procedimentos de busca de 
ótimos que são facilitados pelo emprego de rotinas 
computacionais. Este trabalho apresenta o 
desenvolvimento de um modelo baseado em um 
simulador hidráulico integrado a uma rotina para busca 
de rotações adequadas empregando PSO “Particle 
Swarm Optimization”. O método tem como base as 
espécies que trabalham em grupo para conquistar seus 
objetivos como pássaros, abelhas ou formigas. Essa 
rotina utiliza de parâmetros balizadores da velocidade 
de busca, como a inércia variável, que permitem 
buscas locais e globais com maior destreza dentro do 
espaço das variáveis. Além disso, observações de 
alguns autores resultaram na implementação de  um 
fator de constrição da velocidade que atual como 
amortecedor da mesma, isso para que a velocidade 
possa não ser limitada a valores mínimos e máximos, 
melhorando as buscas. A rotina de simulação foi 
desenvolvida para otimizar a operação do recalque no 
cenário de período extensivo de 24 horas (dia típico de 
operação) de bombeamento operando com inversor de 
freqüência. Objetivou-se a redução dos custos de 
energia garantindo condições operacionais normativas 
no atendimento das demandas de água. Os resultados 
são confrontados com valores obtidos através de 

modelo baseado em algoritmos genéticos e de medição 
em campo desenvolvidas em investigação anterior. Os 
resultados permitiram concluir sobre as vantagens e as 
desvantagens do emprego da técnica proposta como 
ferramenta de definição de regras operacionais 
otimizadas quanto a redução dos custos de energia 
elétrica. 
PSO - Economia de energia - Bomba de rotação variável 
 
 
T1184 
AVALIAÇÃO DE EFLUENTE TRATADO DE ESGOTO 
SANITÁRIO CONTENDO FENOL (HIDROXI-
BENZENO), UTILIZANDO EM TESTE DE 
SENSIBILIDADE COM SEDIMENTO O 
BIOINDICADOR CHIRONOMÍDEO (DIPTERA) 
Dayane de Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Edson Aparecido Abdul Nour (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
A qualidade da água é um fator de extrema importância 
para conservação e harmonia do meio ambiente, 
tornando extremamente necessário o cuidado e o 
tratamento de efluentes de origem antrópica e 
industrial. Garantir que compostos tóxicos, como o fenol 
(hidroxi-benzeno), não sejam encontrados fora dos 
padrões aceitáveis em corpos d’ água, previne agravos 
à saúde do meio ambiente e humana. A capacidade do 
sistema de tratamento combinado, composto por filtro 
anaeróbio (FB) seguido por um biofiltro aerado 
submerso (BAS), de reduzir a concentração de fenol 
presente em esgoto sanitário e gerar um efluente final 
que se enquadre aos padrões de lançamento em 
corpos d´água, foi avaliada a partir do monitoramento 
do sistema e ensaios ecotoxicológicos com o 
bioindicador Chironomus xanthus. Atividades de 
monitoramento e manutenção do sistema de 
tratamento, e manutenção do cultivo do organismo-
teste, foram constantes durante todo o estudo. A 
eficiência do sistema de tratamento, destacou-se 
devido a redução final de valores de DQO e sólidos 
suspensos, além dos elevados valores de nitrato, 
indicando a ocorrência de nitrificação no processo. A 
capacidade do sistema em degradar o fenol foi 
claramente observada, chegando a aproximadamente 
100%, tornando o efluente tratado não tóxico ao 
bioindicador.  
Teste de toxicidade - Tratamento de efluentes - Fenol 
 
 
T1185 
TRAPP CATADORES: AMBIENTE DE TRABALHO 
MOMENTO 2 – COOPERATIVAS SÃO BERNARDO E 
UNIDOS DA VITÓRIA 
Fernanda Bernava Martinez (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Emilia Wanda Rutkowski (Orientadora), 
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Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
O Projeto TRAPP [trabalho precário e perigoso] 
Catadores teve inicio em 2004, e visa avaliar as 
condições das cooperativas de materiais recicláveis na 
região de Campinas. Este trabalho é parte do Projeto e 
tem como objetivo avaliar as condições espaciais e de 
trabalho das Cooperativas Santo Expedito e Unidos da 
Vitória. Tem como objetivos específicos: visitar as 
cooperativas; entender a relação do cooperado com a 
cooperativa através da aplicação de questionários; 
descrever a logística de fluxo da matéria-prima nas 
cooperativas; descrever o processo de trabalho e 
documentar a realidade físico-territorial. A análise dos 
questionários revelou a condição socioeconômica dos 
trabalhadores e, as visitas, a precariedade das 
instalações das cooperativas. No entanto, existem 
algumas particularidades. A Cooperativa Santo 
Expedito possui barracão próprio. Além disso, emprega 
pessoas que possuem algum tipo de problema mental 
ou com drogas. A Cooperativa Unidos da Vitória 
funciona dentro da Ceasa, o que restringe o acesso dos 
trabalhadores e a fonte do material coletado, criando 
um isolamento com o restante da cidade. Quanto a 
realidade físico-territorial, é possível formular outra 
organização espacial, específica para cada cooperativa, 
dado que cada uma delas tem um sistema 
organizacional.  
Cooperativa de reciclagem - Planejamento ambiental - Arquitetura e 

urbanismo 
 
 
T1186 
ESTUDO DE TEMPO PARA A APLICAÇÃO DO 
TRABALHO PADRONIZADO NA CONSTRUÇÃO DE 
UM EDIFÍCIO 
Fábio Eiji Nakamura (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Flávio Augusto Picchi (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
O lean construction, uma das derivações vindas dos 
estudos do Sistema Toyota de Produção que visa 
aplicar conceitos enxutos (lean) na construção civil, 
ainda está longe de alcançar os resultados que a 
manufatura obteve. Esse trabalho teve como objetivos: 
aplicar partes de métodos lean paralelamente com 
partes de métodos tradicionais, como os de Taylor e 
Gilbreth para estudar melhores formas de aplicação das 
ferramentas e documentos aplicados na manufatura 
pelo STP (Sistema Toyota de Produção) e; avaliar a 
construção no que diz respeito a aplicação dos 
métodos. O estudo de caso foi realizado em uma obra 
na cidade de Campinas, mais especificamente na 
produção de concreto em betoneiras para a execução 
de estacas tipo Franki. A importância da pesquisa foi a 
análise do método aplicado e sugestões de melhoria 

tendo como base as aplicações tradicional e lean. Os 
resultados se mostraram satisfatórios, trazendo novos 
pontos a serem discutidos ou aplicados em futuras 
pesquisas de estudos de redução de tempo e aumento 
da qualidade na execução de serviços ligados a 
construção civil. 
Trabalho padronizado - Estudo dos tempos e métodos - Construção 

civil 
 
 
T1187 
AVALIAÇÃO DA TEMPERATURA E DO TEMPO DE 
CALCINAÇÃO PARA A RECICLAGEM DO GESSO 
Karla Danielle dos Santos Lima (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Profa. Dra. Gladis Camarini (Orientadora), Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
A reciclagem do gesso, proveniente de resíduos da 
construção civil, vem se ratificando como uma prática 
importante para a sustentabilidade seja atenuando o 
impacto ambiental gerado pelo setor ou reduzindo os 
custos. Esta pesquisa objetivou analisar a influência 
que a temperatura e tempo de calcinação têm na 
reciclagem do gesso, resultante das perdas na 
aplicação como revestimento ou de reformas e 
demolições. Neste sentido, foram realizados ensaios de 
laboratório com corpos-de-prova aos 3, 7 e 28 dias, 
para avaliar o desempenho físico e mecânico do 
resíduo proveniente da reciclagem desse material. Um 
dos fatores mais importantes para reciclagem do gesso 
é a sua viabilidade, e uma das amostras que 
apresentou melhor trabalhabilidade, sem formação de 
anidrita III na calcinação, foi a de resíduo de gesso 
calcinado na temperatura de 150C, com tempo de 
permanência no forno de 2 horas. Com o produto 
desidratado desses materiais moldaram-se corpos de 
prova de pasta com relação água/gesso 0.7 e 0.8. Os 
resultados foram comparados aos obtidos com o gesso 
comercial. No estado fresco percebe-se que a 
trabalhabilidade do gesso comercial é superior ao do 
reciclado. No estado endurecido os resultados obtidos 
com o material de referência foram equiparáveis ao do 
reciclado. 
Reciclagem - Gesso - Temperatura 
 
 
T1188 
AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DO CONCRETO 
CELULAR ESPUMOSO PARA USO EM FILTROS DE 
ÁGUA 
Nathalia Corrêa Paula (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Gladis Camarini (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
Este trabalho teve como objetivo desenvolver um tipo 
de concreto celular com porosidade e resistência 
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adequadas para sua aplicação como filtro 
complementar em estações de tratamento de água. 
Para isso, foram produzidas misturas experimentais 
empregando diferentes proporções aglomerante:areia. 
Para a realização das misturas experimentais os 
materiais utilizados foram cimento Portland CP V-ARI; 
areia natural de rio e aditivos incorporadores de ar. 
Além desses aditivos foram empregados outros 
produtos para melhorar a porosidade da argamassa: 
água oxigenada e compostos químicos (Ferro, Alumínio 
e Zinco). Com as argamassas foram moldadas placas 
para ensaios de permeabilidade à água e resistência à 
compressão. O desafio da pesquisa foi conseguir 
conciliar a porosidade com uma boa resistência 
mecânica, pois ao se obter uma placa resistente os 
poros eram mínimos e ao se desenvolver uma placa 
porosa a resistência era ínfima. Ao final do trabalho 
observou-se que as placas possuem de fato porosidade 
considerável, podendo ser usadas como um filtro; 
porém, ainda devem ser desenvolvidos estudos mais 
aprofundados para melhorar a resistência mecânica e 
uniformidade dos poros, obtendo assim, um produto 
com desempenho adequado para aplicação em filtros 
com valores consideráveis de coluna de água.  
Concreto celular - Filtro de água - Desempenho 
 
 
T1189 
PATOLOGIAS E REABILITAÇÃO DE 
REVESTIMENTOS DE FACHADA 
Rafael Sigrist Pontes Martins (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Gladis Camarini (Orientadora), Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
Edificações antigas podem ter seu ciclo de vida útil 
comprometido dependendo dos materiais empregados 
em sua construção, das condições de exposição e uso 
do mesmo. A falta de uma manutenção periódica pode 
fazer com que pequenas manifestações patológicas 
evoluam para situações de desempenho insatisfatório 
com ambientes insalubres, de deficiente aspecto 
estético, de possível insegurança estrutural e de alto 
custo de recuperação. Assim, o objetivo dessa 
pesquisa foi identificar as manifestações patológicas 
em revestimentos argamassados nas fachadas de 
edifícios históricos e, por meio de pesquisas 
bibliográficas, identificarem as origens dessas 
manifestações, suas ocorrências mais comuns e formas 
de recuperação dos danos. Para aprofundar mais o 
estudo desse tema, foi realizado um estudo de caso 
com o intuito de obter registros fotográficos para 
identificação das principais patologias presentes nos 
revestimentos dessa edificação, assim como os locais 
onde elas ocorrem, suas possíveis causas e identificar 
quais materiais de restauração seriam ideais para 
serem utilizados. Após a análise dos registros 
fotográficos obtidos, e comparação dos resultados com 

a bibliografia, pode-se concluir que as patologias mais 
comuns encontradas em edificações antigas são as 
provenientes de umidade e revestimento mal 
executado. 
Patologias - Argamassa - Patrimônio 
 
 
T1190 
AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DAS 
ARGAMASSAS DE CAL AÉREA PARA USO EM 
EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS 
Taís Cocenza Zacharias (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Gladis Camarini (Orientadora), Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
A arquitetura de uma cidade, assim como seus 
edifícios, possui valor artístico, histórico e cultural. Para 
sua preservação é comum a necessidade de 
intervenções para restauração, sendo importante a 
compatibilidade entre os materiais e métodos das 
diferentes épocas. A cal foi muito utilizada antes do 
advento do cimento por isso é muito recorrente seu uso 
em restauro. Ao utilizá-la é recomendada a sua 
maturação (imersão em água) para a hidratação de 
possíveis óxidos indesejáveis ainda presentes e que 
possam alterar suas propriedades. Nesse trabalho 
foram comparadas argamassas a base de cal sem 
maturação, com maturação de 24 horas e com 
maturação de 1 semana, para verificar qual é mais 
adequada em intervenções de edifícios antigos.  Foram 
realizados ensaios na argamassa fresca e endurecida 
nas idades de 14, 21, 28, 60 e 90 dias. Os ensaios 
realizados foram de mesa de consistência, retenção de 
água, massa específica, resistência à flexão, 
profundidade de carbonatação, absorção de água por 
capilaridade, absorção total de água e permeabilidade 
de água. Para maiores tempos de maturação: no 
estado fresco obteve-se menor densidade, maior índice 
de consistência e menor retenção de água, enquanto 
no endurecido verificou-se menor resistência à flexão, 
maior absorção de água e menor espessura 
carbonatada. 
Argamassa - Cal aérea - Patrimônio 
 
 
T1191 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM     OPERAÇÕES 
EM REGIME PERMANENTE E NÃO PERMANENTE 
Lilian Pinheiro Quirici (Bolsista PIBIC/CNPq), Yvone de 
Faria Lemos de Lucca, Idelma Lúcia Carvalho (Co-
orientadora) e Prof. Dr. José Gilberto Dalfré Filho 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
A energia elétrica representa um custo crescente para 
os prestadores de serviços de abastecimento de água e 
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de esgotamento sanitário no Brasil. O consumo mensal 
de energia elétrica é,em média, 15% dos custos totais 
da empresa, sendo este gasto principalmente com as 
operações que utilizam o bombeamento. Atualmente, 
há uma busca por fontes alternativas de energia, 
combate ao desperdício e redução de consumo de 
energia elétrica. Para a redução de custos com energia 
elétrica em sistemas de abastecimento é muito 
importante aeficiência nas operações que utilizam 
energia. Este trabalho realizou um estudo experimental 
de determinação da eficiência de consumo de energia 
elétrica comparando-se as curvas de uma instalação 
hidráulica com diferentes tipos de válvulas, juntamente 
com as curvas características de uma bomba centrifuga 
trabalhando com um inversor de frequência. O sistema 
foi operado em condições de regime permanente e não 
permanente. No caso do regime não permanente, não 
se conseguiu adquirir dados que indicassem com 
segurança a operação do sistema, devendo esta 
condição ser evitada. Nas condições de regime 
permanente, verificou-se que, dependendo do tipo de 
válvula empregada na instalação, pode-se reduzir o 
custo da operação.  
Eficência energética - Redes de abastecimento - Válvulas 
 
 
T1192 
CARACTERIZAÇÃO DE VÁLVULAS VENTOSAS 
MEDIANTE A CAPACIDADE DE ADMISSÃO E DE 
EXPULSÃO DE AR 
Rafael Tadeu Brotones de Souza (Bolsista 
PIBIC/CNPq), Genivaldo de Alcântara Aquino, Yvone 
de Faria Lemos de Lucca (Co-orientadora) e Prof. Dr. 
José Gilberto Dalfré Filho (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
A presença de ar aprisionado em tubulações e suas 
consequências danosas já foram descritas por Vitruvius 
em 31 aC. Em torno do final do século XIX, 
engenheiros iniciaram estudo sistemático sobre este 
assunto. Naquela época, para drenar o ar que se 
encontrava na tubulação, isolava-se determinado trecho 
da tubulação, abria-se manualmente num ponto mais 
elevado e enchia-se, aos poucos, a tubulação com 
água. Este processo tornou-se impraticável com o 
tempo. Atualmente, a solução para retirar o ar 
aprisionado das tubulações é a utilização de válvulas 
ventosas. Estas válvulas permitem que o ar escape 
livremente para a atmosfera, evitando, ou, pelo menos, 
limitando a compressão do ar no interior das 
tubulações. Para que tal objetivo seja alcançado, a 
caracterização geométrica e dinâmica das válvulas 
ventosas deve ser definida. A indústria brasileira desta 
válvula não apresenta, muitas vezes, caracterizações 
adequadas e seguras para os projetistas das redes 
hidráulicas. Este trabalho propôs e construiu uma 
bancada especialmente projetada para simular a 

operação destas válvulas e realizar a caracterização 
hidrodinâmica das válvulas ventosas, levando em 
consideração os parâmetros do fluxo, bem como as 
propriedades dos fluidos envolvidos no problema.  
Válvulas ventosas - Redes de abastecimento - Caracterização 

hidrodinâmica 
 
 
T1193 
OPERAÇÃO DE VÁLVULAS VENTOSAS NAS 
REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
Rodrigo Bravim Roque (Bolsista PIBITI/CNPq), 
Genivaldo de Alcântara Aquino, Yvone de Faria Lemos 
de Lucca (Co-orientadores) e Prof. Dr. José Gilberto 
Dalfré Filho (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
Válvulas ventosas são dispositivos, cuja função 
principal é retirar o ar que se acumula na tubulação, 
como nos pontos altos do sistema, ou permitir a entrada 
do ar na tubulação no caso de ocorrência de 
depressões. O conhecimento sobre o funcionamento 
adequado deste equipamento é essencial, pois, caso 
contrário, graves consequências podem ocorrer como a 
ruptura da tubulação. Atualmente, existem no mercado 
diferentes tipos de válvulas ventosas. Contudo, não se 
conhece adequadamente o funcionamento das 
mesmas. O objetivo principal deste trabalho foi estudar 
e comparar o funcionamento de diferentes modelos de 
válvulas ventosas, auxiliando os projetistas e os 
técnicos das redes de abastecimento de água, ao se 
caracterizar o desempenho esperado, em operação, 
desta válvula. Para tanto, uma bancada experimental, 
totalmente instrumentada, foi construída no Laboratório 
de Hidráulica e Mecânica dos Fluidos da FEC-
UNICAMP. Os ensaios foram realizados e pôde-se 
verificar um comportamento bastante distinto entre os 
diferentes modelos de válvulas e fabricantes. 
Válvulas ventosas - Operação  - Redes de abastecimento 
 
 
T1194 
APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE CORRELAÇÃO DE 
IMAGENS DIGITAIS À ANÁLISE EXPERIMENTAL DE 
ESTRUTURAS: DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS 
POR ANÁLISE INVERSA 
Fábio Luis Gea dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. José Luiz Antunes de Oliveira e Sousa 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
Com o desenvolvimento dos computadores e das 
câmeras CCD (charge coupled device), a técnica de 
Correlação de Imagens Digitais (CID) começou a ter um 
papel importante na determinação de campos de 
deslocamentos. Basicamente, a CID consiste em dividir 
uma imagem de referência em grupos de pixels e 
localizar os respectivos grupos em uma imagem 
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correspondente a uma configuração deformada. Com 
base nos deslocamentos obtidos pela CID, 
desenvolveu-se um programa em linguagem MATLAB 
que busca determinar o módulo de elasticidade (E) e o 
coeficiente de Poisson ( ) pelo algoritmo de 
minimização numérica de Levenberg-Marquardt. Com o 
auxílio do software GiD modela-se o corpo de prova de 
acordo com as condições de análise. São fornecidas 
estimativas iniciais para os parâmetros E e , que são 
usadas para a solução do modelo numérico (elementos 
finitos), e que são atualizadas a cada iteração do 
algoritmo de Levenberg-Marquardt. Os resultados 
obtidos mostraram que é possível obter uma 
aproximação adequada dos parâmetros desde que 
tomados certos cuidados com o uso da CID e com a 
escolha da região para comparação entre os 
deslocamentos observados experimentalmente e os 
correspondentes deslocamentos numéricos. 
Imagem digital - Determinação de parâmetros - Análise inversa 
 
 
T1195 
APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE CORRELAÇÃO DE 
IMAGENS DIGITAIS À ANÁLISE EXPERIMENTAL DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 
Rodrigo Pinheiro Dias (Bolsista PIBITI/CNPq) e Prof. 
Dr. José Luiz Antunes de Oliveira e Sousa (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
A formação e o crescimento de fissuras no concreto 
armado sempre foram motivo de preocupações na 
Engenharia de Estruturas. Esse trabalho visa à 
introdução da técnica de Correlação de Imagens 
Digitais (CID) à análise experimental de estruturas de 
concreto armado. A técnica CID utiliza imagens digitais 
adquiridas ao longo do processo de deformação do 
sólido e compara as mesmas utilizando técnicas que 
identificam a intensidade de cinza de suas 
representações digitais. Sendo assim, é possível 
identificar quais os campos de deslocamentos relativos 
entre dois instantes do processo de deformação do 
sólido. Para o presente trabalho foi aplicada a técnica 
CID em vigas de concreto simples e vigas de concreto 
armado carregadas em três pontos para visualização 
da formação de múltiplas fissuras e determinação de 
parâmetros para um modelo simples de dano. Sensores 
de deformação e deslocamentos, assim como recursos 
de modelagem numérica de estruturas, disponíveis em 
programas acadêmicos (FRANC2D) e comerciais foram 
utilizados para comparar os dados obtidos com dados 
similares obtidos por técnicas convencionais. 
Análise experimental - Correlação de imagens - Concreto armado 
 
 
T1196 

DEGRADAÇÃO DA ABAMECTINA POR REAGENTE 
DE FENTON E FOTO-FENTON: AVALIAÇÃO DA 
TOXICIDADE COM DAPHNIA SIMILIS 
Marina Monteiro Ferreira (Bolsista FAPESP), Milena 
Guedes Maniero e Prof. Dr. José Roberto Guimarães 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
Nesse trabalho foi avaliada a degradação da 
abamectina, um fármaco veterinário amplamente 
empregado na pecuária como antiparasitário, pelos 
processos oxidativos avançados: reagente de Fenton e 
foto-Fenton. Durante os processos, a redução da 
toxicidade das soluções (abamectina e subprodutos) foi 
monitorada utilizando-se o microcrustáceo Daphnia 
similis como organismo teste. A concentração inicial do 
fármaco foi de 500 μg L-1. Nos processos de 
degradação foi utilizado um sistema de bancada 
composto por um reator cilíndrico com uma lâmpada de 
vapor de mercúrio de baixa pressão (15 W, max = 254 
nm). O tempo de ensaio foi de 600 s. As concentrações 
de Fe (II) e H2O2 foram de 0,25 e 5,0 mmol L-1, 
respectivamente. Observou-se no processo foto-Fenton 
um rápido consumo do oxidante, enquanto que com o 
reagente de Fenton, o consumo foi muito baixo. Para o 
reagente de Fenton foi alcançado 46,5% de 
degradação do fármaco em 600 s e, para foto-Fenton 
80% em apenas 60 s. Houve 29% de redução de 
toxicidade para Daphnia similis, quando aplicado o 
reagente de Fenton e remoção total da toxicidade em 
600 s para foto-Fenton. Conclui-se que o processo foto-
fenton foi altamente eficiente na degradação da 
abamectina bem como na remoção da toxicidade. 
POA - Abamectina - Fenton e foto-fenton 
 
 
T1197 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E 
MEGACIDADES: O CASO DE MUMBAI 
Camilla Massola Sumi (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. 
Leandro Silva Medrano (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
Atualmente mais da metade da população mundial vive 
nas cidades, e, a paisagem urbana modifica-se 
constantemente pelas forças modeladoras da 
globalização. Diversos estudiosos concordam, em 
linhas gerais, que as megacidades são matrizes 
complexas que tem elevado grau de influência para as 
demais cidades e fazem parte de uma plataforma de 
rede global (SASSEN, 2007; HAYNES, 2006; SANTOS, 
2008; MONGIN, 2005; ROGERS, 2001). Esta 
sociedade em transformação singulariza o modo de 
produção e investimento dos países emergentes 
(BRICs). O estudo concentra-se no panorama 
habitacional de Mumbai, capital financeira da Índia, a 
qual apresenta crescente déficit de moradias e 
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informalidade. Verifica-se ainda a importância da 
megafavela de Dharavi O governo adota como medidas 
paliativas programas de moradia em zonas especiais 
(ex.: Slum Reabilitation Authority), parcerias privadas e 
contato com ONGs. O material coletado encontra-se na 
literatura nacional e internacional, além da busca 
gráfica (fotografias, desenhos urbanos) e dados, planos 
urbanísticos e diretrizes legais. O conteúdo da pesquisa 
soma-se a outras relacionadas às megacidades dos 
BRICs em desenvolvimento no Laboratório de Estudos 
em Arquitetura Contemporânea (LEAC) da UNICAMP. 
Megacidades  - Brics - Habitação de interesse social 
 
 
T1198 
ANÁLISE DE VENTILAÇÃO NATURAL NAS 
EDIFICAÇÕES ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO 
COMPUTACIONAL: LEVANTAMENTO DOS 
PARÂMETROS ENVOLVIDOS NA SIMULAÇÃO E 
SUA APLICAÇÃO 
Aline Lourenço Vicente (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Lucila Chebel Labaki (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
O ANSYS – CFX é um programa muito usado em 
pesquisas no mundo todo que envolvem análises de 
fluidodinâmica. Como o ar é um fluido, esta é uma 
ferramenta bastante utilizada para estudos de 
ventilação natural dentre outras aplicações. Uma boa 
ventilação natural implica diretamente em um maior 
conforto térmico e contribui para edifícios mais 
eficientes do ponto de vista do consumo energético. O 
objetivo do relatório foi registrar a metodologia para 
simulação com o CFX. Através dessa simulação 
pretendeu-se aproximar esta ferramenta tão importante 
da previsão da ventilação natural da vida cotidiana dos 
projetistas, incentivando-os a adotar-se simples 
soluções para uma boa ventilação em seus projetos. 
Este relatório tem incentivo da tese de doutorado em 
andamento “Ventilação natural em edifícios 
unifamiliares do MCMV” da co-orientadora desta 
iniciação Juliana Morais. Neste relatório de iniciação, 
adotou-se uma simulação simples (um cômodo com 
duas aberturas) para analisar como se comporta o fluxo 
de ar interno quando se muda a direção do vento 
incidente. Simulou-se o vento incidente Norte com 
velocidade média de 2,4m/s e o vento Sudeste com 
velocidade média de 3,59m/s (direções predominantes 
para Campinas/SP). 
Ventilação natural - Conforto térmico - Simulação computacional 
 
 
T1199 

O USO DA VEGETAÇÃO EM TESTES DE TÚNEL DE 
VENTO: REFERÊNCIAS PARA SUA APLICAÇÃO NO 
CONTEXTO URBANO 
Ana Paula Sirotheau Corrêa Jannuzzi (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Lucila Chebel Labaki 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
O estudo procura investigar as presentes tecnologias 
de software de geração de modelos virtuais 
tridimensionais a fim de propor um método para 
produção de modelo de árvore para posterior 
impressão 3D, criando modelo físico que sirva de 
referência para aplicação e uso de vegetação em 
pesquisas de escala urbana para testes em túnel de 
vento. A partir da seleção de softwares, o estudo 
trabalhou com Maya com plug-in XFrog4 e Rhino com 
plug-in Grasshopper, tendo como base a espécie 
específica Syzygium cumini. Os resultados são 
traduzidos na proposição de método para concepção e 
confecção de modelo arbóreo tridimensional no 
software Rhino com plug-in Grasshopper aplicável a 
todas as espécies arbóreas, Conclui-se que as 
presentes tecnologias de software desenvolvem a 
criação de modelos de vegetação tridimensionais 
virtuais principalmente voltados para a animação, 
considerando modelos simplificados. Modelos mais 
complexos não podem ainda ser impressos devido à 
escala na qual os modelos podem ser produzidos, que 
ainda é muito diminuta e restritiva. Para fins de testes 
em túnel de vento em escala urbana, o uso de modelos 
baseados em abordagem geométrica ainda é o mais 
recomendável, acrescentando-se a ela a escala para 
dimensionar o conceito de densidade foliar indicada no 
método proposto. 
Vegetação - Conforto ambiental - Tunel de vento 
 
 
T1200 
TECNOLOGIA EM ANÁLISE ESTRUTURAL ALIADA 
À MODELAGEM TRIDIMENSIONAL  
Guilherme da Silva Carvalho (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Maria Gabriela Caffarena Celani 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
A presente pesquisa de Iniciação Científica se 
estabeleceu em função da avaliação estrutural de um 
balcão desenvolvido para o Museu Exploratório de 
Ciências da Universidade Estadual de Campinas. O 
balcão é composto por chapas metálicas de 2mm e 
produzido por sistema de corte a plasma CNC. A 
avaliação foi realizada com o plugin Scan&Solve para o 
programa CAD Rhinoceros 3D. O objetivo da pesquisa 
é verificar a validade da aplicação do plugin, que se 
utiliza da malha de elementos finitos para determinar o 
comportamento do modelo em função de cargas 
recebidas. Como método, especificações foram 
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determinadas ao Scan&Solve, tais como tipo de 
material, carga recebida, superfícies de constrição e 
resolução da análise. O modelo foi dividido em três 
partes para cada uma ser analisada separadamente. 
Detectou-se a presença de áreas instáveis, as quais 
puderam ser remediadas pela inserção de cabos de 
aço para contraventamento e de vigas metálicas sob as 
prateleiras sujeitas a maior flexão. Outros resultados da 
pesquisa foram um manual e a produção de um 
protótipo em cores realizado na impressora 3D do CTI 
Renato Archer. Tais cores demonstram os resultados 
físicos da análise. Um estudo comparativo do plugin 
com o programa ANSYS também foi realizado no CTI. 
Mesmo com resultados eficazes, o plugin é limitado e 
necessita de atualizações e melhorias.  
CAD - Sistemas generativos - Métodos matemáticos 
 
 
T1201 
MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA GERAÇÃO DE 
FORMAS EM ARQUITETURA: UM ESTUDO 
EXPLORATÓRIO 
Lucas Ariel Gomes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Maria Gabriela Caffarena Celani (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
Em arquitetura, é cada vez mais comum o uso de 
formas inovadoras e com grande complexidade 
geométrica, muitas vezes inspiradas na natureza e em 
fenômenos naturais, como é o caso dos Diagramas de 
Voronoi. Para esses projetos serem concretizados, o 
apoio de ferramentas digitais generativas faz-se 
necessário desde as primeiras fases do projeto, bem 
como mudanças no processo de criação. Com a 
finalidade de explorar as aplicações desse Diagrama 
através de ferramentas digitais generativas e das 
mudanças no processo de criação acarretadas pelo uso 
dessas ferramentas, foi feito um levantamento 
bibliográfico seguido de estudo exploratório. Foi 
projetada uma cobertura para a parte da área externa 
do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp 
baseada no Diagrama de Voronoi, com o uso de 
ferramentas como VBA para Autocad e o plug-in 
Grasshopper para Rhinoceros. Foram construídos 
modelos em escala com o uso de corte a laser e da 
fresadora CNC sobre chapas de alumínio com núcleo 
termoplástico. Foi possível analisar as mudanças nos 
processos de criação e execução causadas pelo uso de 
ferramentas digitais paramétricas e materiais 
tecnológicos, bem como suas potencialidades e 
deficiências.  
Diagrama de Voronoi - Sistemas generativos - CAD 
 
 
T1202 

TRANSPORTE URBANO ACESSÍVEL PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA 
Fábio Luiz de Castro Alves (Bolsista PIBITI/CNPq) e 
Profa. Dra. Maria Teresa Françoso (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
Este trabalho visa analisar a acessibilidade no 
deslocamento de pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida que utilizam transporte urbano 
para tratamento de saúde. O estudo foi realizado no 
município de Campinas – SP por ser um centro de 
referência na área da saúde com dois cursos 
conceituados em medicina: um na Universidade 
Estadual de Campinas - Unicamp e na Pontítica 
Universidade Católica de Campinas. Optou-se por 
analisar seis itinerários que atendem o Hospital das 
Clínicas da UNICAMP - linhas de ônibus municipais e 
intermunicipais, Essa avaliação teve início com a 
elaboração de uma série de itens, formados a partir da 
legislação vigente, além de trabalhos já consagrados. 
Posteriormente foram realizados os registros 
fotográficos dos pontos de parada e veículos. 
Paralelamente ao levantamento de campo, foi realizada 
a estruturação de um banco de dados no software 
MapInfo, que consiste em tabelas, as quais são 
compostas por todos os itens a serem avaliados, além 
de todos os pontos de parada alocados segundo a base 
cartográfica cedida pela EMDEC – Empresa Municipal 
de Desenvolvimento de Campinas S/A. Como resultado 
criou-se um mapa temático apontando áreas e linhas 
mais deficientes que devem ser melhoradas, além de 
pontos positivos do sistema. 
Acessibilidade - Deficiente físico - Transporte público 
 
 
T1203 
ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES 
FÍSICOS E PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA 
EM CORREDORES DE TRANSPORTE URBANO 
Rodrigo Abdalla Brandão (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Maria Teresa Françoso (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
O objetivo desta pesquisa é analisar a acessibilidade 
em corredores de transporte urbano visando a 
integração de indivíduos com deficiência ou mobilidade 
reduzida na sociedade. O trabalho foi desenvolvido no 
município de Campinas - SP, estudando a 
acessibilidade em 3 dos principais corredores de 
transporte público: Corredor Amoreiras, Campo Grande 
e o Central). Optou-se por realizar a Avaliação Pós-
Ocupação – APO, elemento bastante importante no 
processo de realimentação do ciclo do projeto. Para isto 
foram estudadas as principais normas relativas à 
acessibilidade, o que permitiu a elaboração de um 



XX Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP – 24 a 26 de outubro de 2012 

 411

check list para avaliação, visando obter informações 
sobre as falhas e os acertos realizados nos espaços 
após o recebimento definitivo da construção. Em 
seguida fez-se a coleta de dados, anotando-se a 
condição dos acessos para deficientes os quais foram 
introduzidas em um Sistema de Informação Geográfica 
utilizando o programa MapInfo Como resultado fez-se a 
classificação dos corredores e equipamentos através 
da geração de mapas temáticos com enfoque aos 
elementos que facilitam ou deveriam existir para auxiliar 
o acesso do usuário.  
Acessibilidade - Transporte urbano - Corredores de transporte 
 
 
T1204 
QUALIDADE DA Á GUA DRENADA EM 
COBERTURAS VERDES 
Elaine Fazollo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Marina Sangoi de Oliveira Ilha (Orientadora), Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
Coberturas verdes vêm sendo estudadas como 
estratégia para a redução das vazões de pico do 
escoamento superficial, gerado pela impermeabilização 
do solo urbano. Para uma maior sustentabilidade, a 
água drenada pelas coberturas verdes pode ser tratada 
e aproveitada para usos não potáveis nas edificações. 
Este trabalho tem como objetivo analisar a qualidade da 
água drenada por duas coberturas verdes e uma 
convencional, todas instaladas em células-teste. Foram 
realizados ensaios de caracterização física, química e 
microbiológica da água drenada pelas três coberturas. 
Comparando-se os dados das duas coberturas verdes, 
verificou-se um comportamento significativamente 
diferente para cor verdadeira, DQO, fósforo total, 
sólidos totais fixos e voláteis. Em geral, a qualidade da 
água drenada pelas coberturas verdes apresentou 
qualidade inferior à coletada da cobertura convencional. 
Além disso, ocorreu uma melhoria da qualidade da 
água drenada conforme o aumento da idade das 
coberturas verdes. Todos os valores-limite dos 
parâmetros existentes na norma brasileira de 
aproveitamento de água de chuva foram ultrapassados 
nas amostras coletadas das três coberturas, com 
exceção do pH. 
Coberturas verdes - Qualidade da água - Aproveitamento de água 

pluvial 
 
 
T1205 
DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS DE 
COMPRESSIBILIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS DE UMA CÉLULA EXPERIMENTAL 
Larissa Bertholdo Nobre (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Miriam Gonçalves Miguel (Orientadora), Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 

 
O aumento do número de aterros sanitários no país 
exige o conhecimento das propriedades mecânicas 
desse sistema de disposição dos resíduos durante a 
sua execução, a sua manutenção e a reabilitação da 
área, após o encerramento de suas atividades. A 
compressibilidade dos resíduos sólidos urbanos (RSU), 
provenientes da célula experimental executada no 
Aterro Sanitário Delta A, em Campinas/SP, é o objetivo 
deste estudo. Os ensaios de compressibilidade foram 
realizados em uma célula edométrica de grandes 
dimensões, aplicando vários estágios de carregamento 
lendo os respectivos recalques. As amostras de RSU 
foram caracterizadas previamente, antes de 
compactadas dentro da célula, apresentado a seguinte 
composição física: Matéria Orgânica (39,70%), Papel 
(18,81%), Plástico (18,21%), Fralda e Absorvente 
(6,67%), Têxtil (5,97%), Solo (4,78%), Embalagem 
Tetrapark (2,49%), Metais (1,69%), Vidro (1,19%), 
Alumínio (0,50%). O teor de umidade médio encontrado 
foi igual a 116,79%. O índice de compressão primária 
obtido foi 0,821 e o coeficiente de compressão primária 
foi 0,214. Os valores do índice de compressão 
secundária variam entre 0,038 e 0,051, e os do 
coeficiente de compressão secundária, entre 0,015 e 
0,025. Os parâmetros de compressibilidade obtidos 
foram condizentes com os apresentados na literatura 
científica. 
Compressibilidade - Resíduos sólidos urbanos - Célula experimental 
 
 
T1206 
ESTUDO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE 
VIGAS LAMINADAS COLADAS DE MADEIRA DE 
REFLORESTAMENTO REFORÇADAS POR FIBRAS 
NATURAIS 
Kesley Alves de Souza (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Nilson Tadeu Mascia (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
No Brasil, a madeira desempenha importante papel na 
construção civil. O país apresenta grande 
disponibilidade de espécies que precisam ser 
exploradas adequadamente. Porém, com a redução da 
disponibilidade de espécies nativas, aparecem as 
Madeiras Laminadas Coladas como alternativa técnica 
e racional viável. Uma solução que vem sendo 
estudada e adotada nos Estados Unidos e Europa para 
aumentar a resistência e a rigidez de vigas de MLC é o 
uso de polímeros reforçados com fibras (PRF). Este 
material é fixado na última linha de cola da viga de MLC 
e altera o modo de ruptura do respectivo elemento. 
Vigas de MLC reforçadas com fibra apresentam uma 
complexidade na ruptura que consiste na combinação 
de ruptura por compressão, tração e cisalhamento. 
Nessa pesquisa analisamos o comportamento de vigas 
reforçadas por fibras de curauá, planta amazônica. 
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Para isso simulamos a flexão de vigas em computador 
e constatamos diminuição significativa na flecha, tensão 
cisalhante e normal. Em alguns casos acima de 10%. 
Para comprovar essa melhoria, estamos em análise 
experimental das vigas através de ensaios de tração da 
fibra isolada e ensaios de flexão da viga reforçada. A 
aplicação prática objetivada é a utilização desse reforço 
estrutural em vigas de madeira, principalmente em 
estruturas de edifícios históricos e culturais. 
Fibras - Reforço - Estruturas 
 
 
T1207 
POR TRÁS DA CENA: ESTUDO DA EVOLUÇÃO DA 
CENOTECNIA NA ARQUITETURA DE TEATROS NO 
BRASIL 
Renato Mariano Braga (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Núbia Bernardi (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
A busca por metodologias e diretrizes de projetos de 
edifícios teatrais motivou essa pesquisa, que visou 
caracterizar as configurações de caixas cênicas, para 
diferentes tipologias de salas de espetáculos. Além 
dessa necessidade de se obter conhecimento técnico 
para a elaboração de uma caixa cênica, considerando o 
maquinário envolvido de forma mais abrangente, 
buscou-se também traçar uma linha evolutiva desses 
elementos em teatros brasileiros. Foram estudados 
edifícios teatrais representativos de três períodos 
distintos na história: o teatro monumental  (com 
elementos trazidos da Europa desde o século XVI); o 
teatro moderno  (com recursos e técnicas da cultura 
teatral alemã do século XX) e o teatro contemporâneo 
(que incorpora elementos da dinâmica de encenação e 
multifuncionalidade atuais).  Elementos do maquinário 
cenotécnico foram estudados e analisados com a 
finalidade de sintetizar os princípios representativos de 
cada uma das três épocas escolhidas. Também foram 
realizadas visitas técnicas utilizando-se o procedimento 
de Walkthrough, uma ferramenta utilizada em avaliação 
pós-ocupação. Obteve-se, por fim, etapas do processo 
evolutivo da caixa cênica, com ênfase no maquinário 
cenotécnico encontrado nos teatros brasileiros. 
Caixa cênica - Cenotecnia - Arquitetura de teatro 
 
 
T1208 
O PAPEL DAS TECNOLOGIAS NAS PLATAFORMAS 
LOGÍSTICAS  
Yan Coelho Albertin (Bolsista PIBIC/CNPq), Sérgio 
Adriano Loureiro (Co-orientador) e Prof. Dr. Orlando 
Fontes Lima Júnior (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 

Plataformas Logísticas são uma tendência mundial e 
desempenham papel essencial como elemento 
fomentador de desenvolvimento econômico e elo 
integrador das cadeias de suprimentos.  Apesar de 
diversos estudos na literatura ressaltarem sua 
importância, os trabalhos estão, no geral, focados em 
aspectos como a caracterização, implantação, fatores 
econômicos e análise de desempenho, explorando 
pouco os tipos e usos de tecnologias nas mesmas. O 
objetivo do estudo é analisar as tecnologias disponíveis 
e tendências que possam contribuir para que as 
Plataformas Logísticas maximizem seu desempenho 
como elo integrador de cadeias produtivas. Para 
desenvolver a pesquisa foi utilizado o método 
Roadmapping. Este método permite criar um mapa da 
evolução de tecnologias, produtos e mercados e, desse 
modo, permite a análise estratégica do estágio 
tecnológico atual e futuro das plataformas logísticas. A 
pesquisa aponta para três tendências: busca por 
operações flexíveis, integradas e de controle 
descentralizado, uso intensivo de tecnologias da 
informação e comunicação (TIC), e adoção de 
tecnologias sustentáveis. Apesar do crescente 
interesse por estes desenvolvimentos, foi observada 
uma defasagem temporal na adoção destas tecnologias 
de pelo menos 10 anos entre o seu surgimento e seu 
emprego no setor de logística. 
Tecnologia - Plataformas - Mapa tecnológico 
 
 
T1209 
COMPORTAMENTO DE FUNDAÇÃO PROFUNDA 
CARREGADA LATERALMENTE 
Eduardo Oliveira de Melo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Paulo José Rocha de Albuquerque (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
Neste projeto, pretende-se analisar os resultados de 
provas de carga, executada no subsolo da região de 
Campinas, SP, sobre duas estacas hélice contínua de 
15m de comprimento e 0,5m de diâmetro, carregadas 
lateralmente. As estacas serão submetidas à prova de 
carga lenta, seguindo as prescrições da NBR 
12131/2006. Neste trabalho, serão apresentadas 
curvas cargas x deslocamento e as de reação 
horizontal do solo em função de seu deslocamento. 
Serão obtidos valores do coeficiente de reação 
horizontal do solo (nh) para um intervalo escolhido 
através de valores do deslocamento horizontal e carga 
aplicada. Além disso, serão comparados valores 
obtidos da aplicação de diversos métodos de cálculo 
para previsão da carga de ruptura e carga admissível 
horizontal, e também do nh, verificando sua validade.  
Fundação - Carregada - Lateralmente 
 
 
T1210 
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AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE UM SOLO 
A PARTIR DA SUA COMPACTAÇÃO 
Paulo Cesar do Nascimento de Oliveira (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Paulo José Rocha de 
Albuquerque (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
O engenheiro Ralph Proctor desenvolveu uma teoria – 
relacionando o teor de umidade e a massa específica 
seca de um solo – com a qual se pode determinar o 
teor de umidade ótimo do solo e sua respectiva massa 
específica seca máxima. Os solos tropicais têm 
características peculiares, tornando o sistema, 
desenvolvido pelos norte-americanos (USCS) para 
classificá-los, inadequado. Entretanto, o engenheiro 
Scandar Gasperazzo Ignatius elaborou uma forma de 
separar o solo tropical – em laterítico e não-laterítico – 
usando os parâmetros calculados por meio da teoria de 
Proctor. Para tanto, basta realizar o ensaio de 
compactação Proctor Modificado; com os valores – de 
teor de umidade ótimo e massa específica seca 
máxima – encontrados, determina-se o índice de 
laterização (L), cujo valor define se o solo tem potencial 
laterítico (L > 0,3) ou não-laterítico (L < 0,3). Portanto, o 
objetivo é determinar com este método se o solo – 
vindo do campo experimental da Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp 
– tem caráter laterítico ou não-laterítico. 
Proctor modificado - Solo de diabásio - Potencial laterítico 
 
 
T1211 
INFLUÊNCIA DA RUGOSIDADE NO ATRITO E NA 
ADESÃO ENTRE SOLO E MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO 
Karla Rafaela Sega (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Pérsio Leister de Almeida Barros (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
Este trabalho apresenta um projeto de pesquisa 
experimental onde os parâmetros de resistência de 
interface entre diferentes materiais e diferentes tipos de 
solos foram determinados através de ensaios de 
cisalhamento direto e comparados com os valores 
sugeridos na bibliografia. Após a verificação da sensível 
diferença nos valores obtidos pelos dois métodos, foi 
proposto que os valores dos parâmetros de resistência 
ao cisalhamento de interface fossem estimados com 
base nos parâmetros de resistência ao cisalhamento do 
solo juntamente com algum parâmetro que expresse a 
natureza e a rugosidade da superfície do material em 
contato com o solo. Para desempenhar o papel desse 
último parâmetro, definiu-se um “ângulo de atrito 
padrão”, dado pelo atrito entre a superfície do material 
e uma areia padrão. Ensaios de cisalhamento direto 
dos materiais ,lixa 120, concreto, madeira e alumínio, 
com os solos foram realizados e  de acordo com os 

resultados obtidos foram elaboradas exposições destes 
através de alguns gráficos que permitiram serem feitas 
comparações entre os parâmetros de resistência ao 
cisalhamento de interface e o ângulo de atrito padrão 
das superfícies dos materiais de construção.Observou-
se que conforme ocorria um aumento no ângulo de 
atrito padrão, ocorria um aumento no atrito e adesão 
dos materiais com os solos mostrando que a 
rugosidade dos materiais influência na correlação solo-
material de construção.  
Atrito - Rugosidade - Solo-materiais de construção 
 
 
T1212 
MAPAS DE DANOS DE EDIFÍCIOS HISTÓRICOS: 
CRIAÇÃO, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE SISTEMA 
DE SIMBOLOGIA GRÁFICA PARA 
REPRESENTAÇÃO DE PATOLOGIAS 
Rodolpho Henrique Corrêa (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Regina Andrade Tirello (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
A presente pesquisa de iniciação científica Pibic-CNPq 
intitulada “Mapa de danos de edifícios históricos: 
criação, aplicação e avaliação de sistema de simbologia 
gráfica para representação de patologias” corresponde 
a aplicação prática de metodologia de análise e registro 
gráfico de patologias de edifícios históricos de tijolos à 
vista desenvolvida em projeto de IC anterior (Pibic-SAE, 
biênio 2010/2011), quando, à luz de normas 
internacionais, foram definidos e desenvolvidos 
sistemas controlados de documentação das alterações 
de superfícies de edifícios históricos e confeccionadas 
fichas específicas para classificação dos danos típicos 
de tijolos cerâmicos que associadas a um padrão de 
hachuras e preenchimentos de cor em sistema CAD 
resultaram também em um protocolo para 
documentação in situ. O objetivo desta IC é o de aplicar 
o método para avaliação da eficácia do sistema em 
edifícios de tijolos a vista e terra (taipa de pilão) de 
grande importância histórica para Campinas: as 
Fundições Lidgerwood e Mac Hardy, construções 
industriais do século XIX e “Tulha”, construção do 
século XVIII, que remonta a fundação da cidade. O 
processo de estudo gerou diversos produtos: 
fotografias retificadas, mapas de danos e modelos dos 
objetos estudados; instrumentos de representação e 
quantificação das áreas degradadas dos edifícios 
históricos. 
Patrimônio histórico - Mapa de danos - Conservação e restauro 
 
 
T1213 
LEITURA DA GRAMÁTICA DA FORMA DOS 
CONJUNTO HABITACIONAIS CDHU EM CAMPINAS 
Lucas Gabriel Marinho dos Santos (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Regina Coeli Ruschel 
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(Orientadora), Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
Tendo-se em vista explorar as potencialidades de um 
sistema generativo para análise, discussão e 
proposição de propostas de implantação de conjuntos 
habitacionais de interesse social, adotou-se para a 
pesquisa o Sistema generativo Gramática da Forma 
voltado ao estudo de conjuntos da CDHU na cidade de 
Campinas, em especial o Conjunto Habitacional 
Campinas F, situado no Jardim Aparecida, em 
Campinas – SP. Primeiramente foram obtidos, através 
da análise do projeto de implantação do conjunto e 
ampla discussão em grupo, algoritmos para a repetição 
da solução formal existente. O passo seguinte do 
trabalho foi a implementação de padrões que 
proporcionam a melhoria do espaço, de forma que 
algoritmo atual sofre transformação para incluir novas 
configurações de orientação das unidades, bem como 
redimensionamento de estacionamentos. A gramática 
da forma extraída e modificada constitui um importante 
ferramenta de suporte para futuros estudos de 
melhorias em conjuntos habitacionais similares e será 
utilizada no âmbito da Rede Cooperativa de Pesquisa 
FINEP TIC-HIS que visa desenvolver soluções 
inovadoras em tecnologia da informação e 
comunicação aplicadas à construção e arquitetura, 
visando à melhoria da qualidade e produtividade do 
segmento da habitação de interesse social.  
Gramática da forma - Habitação de interesse social - TIC 
 
 
T1214 
RECUPERAÇÃO E APROVEITAMENTO 
ENERGÉTICO DE RESÍDUOS COM ALTA CARGA 
ORGÂNICA 
Luís Guilherme Akamine Sakuma (Bolsista 
SAE/UNICAMP), Tânia Forster-Carneiro e Prof. Dr. 
Ricardo de Lima Isaac (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
A fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos 
representa mais da metade de sua composição (em 
peso) e frequentemente não recebe a devida atenção. 
O panorama de tratamento atual resulta em altos 
custos de transporte, riscos à saúde pública e mesmo 
agravamento do efeito estufa. Entre as alternativas de 
tratamento destaca-se a digestão anaeróbia, 
principalmente pela produção de metano, visto como 
um dos vetores de energia num futuro próximo. A 
implementação desta tecnologia depende do 
conhecimento de parâmetros técnicos e operacionais 
de reatores anaeróbios, que tornem o processo 
economicamente viável. Os reatores do tipo SEBAC 
(Sequential Batch Anaerobic Composting), foco deste 
trabalho, empregam a troca de lixiviado de dois 
reatores em estágios diferentes para promover uma 

troca de nutrientes, umidade e microrganismos que 
acelera a decomposição. O reator em escala de 
laboratório foi projetado utilizando galões de 
polipropileno (20L) e tubos (DN100) e mangueiras de 
PVC. O resíduo utilizado foi coletado do restaurante 
universitário da Unicamp. Estudou-se a partida do 
reator e sua estabilização. Para avaliação do processo 
foram medidos o volume de gás produzido e, do 
lixiviado, o pH, a densidade, a umidade e os sólidos 
totais, fixos e voláteis. 
Resíduos sólidos - Biogás - Digestão anaeróbia 
 
 
T1215 
QUAL É A ÁREA DE INFLUÊNCIA DE GRUPOS 
TRADICIONAIS EM UMA UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO? UMA AVALIAÇÃO MAPEADA DE 
USOS 
Beatriz Martins Arruda (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Rozely Ferreira dos Santos (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
Este estudo parte do pressuposto teórico que ocorre 
um gradiente dos impactos da população na paisagem 
resultante da interação homem-ambiente. Considera 
que a investigação do impacto conduz à interpretação 
sobre o comportamento individual e de grupo nos usos 
antrópicos do território, podendo ser útil ao 
planejamento da paisagem. Nesse caminho, procurou-
se desenvolver uma metodologia para determinação 
dos graus de interferência de residentes e suas 
implicações em uma área florestal, legalmente 
protegida. Seu campo de experimentação é a Estação 
Ecológica Jureia-Itatins (EEJI), litoral sul do estado de 
São Paulo.  A metodologia utilizada quantifica o 
impacto individual das ocupações, mapeado nas suas 
áreas prováveis de máxima interferência. O banco de 
dados fornece informações sobre os tipos de atividades 
praticadas e as áreas afetadas pela atividade humana.  
Buscou-se, ainda, relacionar os graus de impacto e as 
atividades praticadas à identidade tradicional, um 
possível meio para a manutenção e propagação de 
práticas antrópicas mais ligadas à conservação do que 
à exploração do território. Os resultados até o momento 
revelam não apenas que existem diferentes graus de 
interferência na paisagem pelos residentes da EEJI, 
mas também que pode haver coesão comportamental 
de impacto dependendo do núcleo habitacional. 
Unidade de conservação - Sensoriamento remoto - Paisagem 
 
 
T1216 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: COLEÇÃO 
DE PARÂMETROS E CONDICIONANTES DE 
PROJETO 
Juliana Maeda da Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Silvia Aparecida Mikami Gonçalves Pina 
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(Orientadora), Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
Este trabalho tem como objetivo a elaboração de uma 
coleção de parâmetros e requisitos de projeto para 
implantação de Habitação de Interesse Social (HIS), 
com foco nas questões humanizadoras e de 
sustentabilidade. A coleção a ser elaborada deve 
permitir sua inserção como algorítimo genético no 
desenvolvimento de sistemas generativos que 
fomentem futuros projetos visando a melhoria da 
qualidade e produtividade dessa tipologia. Para essa 
finalidade será elaborado um levantamento de 
requisitos de projeto de implantação para elaborar uma 
coleção preliminar de parâmetros que será obtida e 
avaliada a partir de observações de projetos de HIS. 
Este projeto encontra-se inserido no Projeto Tecnologia  
da Informação e Comunicação aplicada à Habitação de 
Interesse Social da Rede Cooperativa de Pesquisa em 
Habitação Social que tem apoio da FINEP. 
Habitação de interesse social - Parâmetros de implantação - 

Humanização 
 
 
T1217 
SIMPLIFICAÇÕES NO MODELO VIRTUAL E A 
SIMULACAO ACUSTICA DE AMBIENTES 
Hadler Vallim Stevanatto (Bolsista PIBITI/CNPq) e 
Profa. Dra. Stelamaris Rolla Bertoli (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
Descrever o comportamento das ondas sonoras e suas 
interações com o ambiente sempre foi alvo de estudos 
para melhoria dos projetos de espaços com elevado 
desempenho acústico. Modelos em escala foram 
usados como solução por muito tempo, mas com o 
advento dos computadores, e sua crescente 
capacidade de processamento, métodos analíticos 
passaram a ser viáveis. Hoje a simulação acústica se 
apresenta como ferramenta prática e robusta no projeto 
de ambientes acusticamente eficientes. Mesmo com 
avançados modelos de calculo do comportamento das 
ondas sonoras, garantir que a maquete virtual, ainda 
que utilizando diversas simplificações, seja uma 
representação próxima do real é fator fundamental para 
que resultados obtidos sejam confiáveis. Este trabalho 
se propõe a estudar a influência dos níveis de 
detalhamentos das representações virtuais de 
ambientes nos resultados de simulações acústica. Para 
isto serão comparados os parâmetros acústicos obtidos 
por diferentes níveis de detalhamento na maquete 
eletrônica com parâmetros obtidos por meio de 
medição acústica aplicando técnica de resposta 
impulsiva no ambiente real. 
Simulação acústica - Qualidade acústica - Modelo virtual 
 
 

T1218 
ANÁLISE COMPARATIVA DE QUALIDADE 
ACÚSTICA DE IGREJAS CATÓLICAS 
Mateus Affonso Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Stelamaris Rolla Bertoli (Orientadora), Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
Igrejas são locais em que as características acústicas 
são de extrema importância, pois nelas há a 
necessidade de se encontrar um equilíbrio acústico 
tendo em vista as atividades litúrgicas que envolvem 
musica e fala. O estudo acústico foi realizado na cidade 
de Campinas, englobando duas igrejas de diferentes 
períodos arquitetônicos: Igreja Santa Rita de Cássia 
(Período Moderno) e Basílica do Carmo (Período 
Neogótico). O objetivo do estudo foi avaliar as 
características acústicas das edificações por meio de 
analise de resultados de medidas de parâmetros 
acústicos. Os parâmetros abordados foram tempo de 
reverberação (T30), tempo de decaimento inicial (EDT), 
definição (D50), clareza (C80) e índice de transmissão 
de fala (STI). Os dados foram obtidos através da 
técnica de resposta impulsiva. A escolha qualitativa, 
quantitativa e de posicionamento das fontes e 
receptores foi realizada utilizando recomendações da 
literatura. A Igreja Santa Rita de Cássia apresentou 
parte dos parâmetros dentro de um valor ótimo indicado 
pela literatura, embora tenha apresentado deficiências 
acústicas. A Basílica do Carmo ainda está em análise 
dentro do prazo estabelecido pelo cronograma; porém 
análise prévia revela um comportamento bastante 
distinto da anterior, com desempenho inferior de uma 
forma geral.  
Igrejas - Acústica - Qualidade acústica 
 
 
T1219 
RUÍDO GERADO POR EQUIPAMENTOS DE CORTE 
Pedro Ivo Cassella (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Stelamaris Rolla Bertoli (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
O ruído é um dos riscos físicos tratados na Engenharia 
de Segurança. Em termos ocupacionais, a combinação 
nível de ruído e tempo de exposição determina os 
efeitos do ruído sobre o trabalhador. O objetivo do 
estudo é analisar a geração de ruído de um 
equipamento de corte amplamente utilizado na 
construção civil, na situação de uso, variando-se o tipo, 
a forma e a umidade de peças de madeira. O estudo se 
justifica pelo fato de que tais variações podem elevar o 
nível de ruído característico do equipamento, 
influenciando a dose diária de ruído considerada 
segura. A metodologia empregada consiste na medição 
do ruído gerado por uma serra circular durante o corte 
de uma série de peças de madeira com as variações 
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citadas. Procurou-se utilizar espécies de madeira de 
grande utilização na construção civil, tais como pinus, 
eucalipto e madeirite. O equipamento utilizado nas 
medições foi o analisador sonoro 2260 Investigator 
Brüel&Kjaer. O local de medição foi o laboratório de 
madeiras da Faculdade de Engenharia Civil da 
UNICAMP. Para caracterizar o ambiente foi medido o 
tempo de reverberação, parâmetro importante na 
análise das medições. O tempo de reverberação foi 
obtido empregando o sistema de medição Building 
Acoustics da Brüel&Kjaer. Os resultados foram 
apresentados na forma de gráficos de nível de pressão 
sonora em função da  frequencia. Concluiu-se que as 
variações de peças de madeira estudadas geraram 
modificações significativas no ruído produzido, 
sobretudo nas faixas de médias frequências (315 a 800 
Hz). 
Ruído  - Serra - Medição 
 
 
T1220 
DETERMINAÇÃO DE COEFICIENTE DE 
ESPALHAMENTO SONORO DE SUPERFÍCIES 
PERFURADAS 
Victor Hugo Santana Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Stelamaris Rolla Bertoli (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
A reflexão do som pelas superfícies de um ambiente é 
um fenômeno importante para o estudo de acústica de 
salas. Dois coeficientes foram definidos para tratar do 
fenômeno: o coeficiente de difusão sonora e o 
coeficiente de espalhamento sonoro. O coeficiente de 
difusão sonora mede a qualidade das reflexões 
produzidas pela superfície dos materiais, enquanto o 
coeficiente de espalhamento sonoro mede a quantidade 
de som espalhado, sendo uma característica própria do 
material. O objetivo dessa pesquisa é determinar o 
coeficiente de espalhamento de placas de gesso 
acartonado com superfícies perfuradas seguindo os 
padrões de perfuração da Knauf & Cleaneo. O 
procedimento experimental seguiu as recomendações 
da norma “ISO 17497-1 (2004) – Part. 1: Measurement 
of the random-incidence scattering coefficient in a 
reverberation room” e foi realizada numa câmara 
reverberante em escala 1:5.  Os resultados das 
medidas dos coeficientes de espalhamento em função 
da freqüência para a placa de gesso acartonado 
retilínea de furos redondos indicou que não há 
espalhamento. A pesquisa está em andamento e 
amostras com diferentes padrões de perfuração estão 
sendo avaliadas. Espera-se identificar se o 
espalhamento sonoro acontece para os novos modelos 
de placas. 
Coeficiente de espalhamento - Tempo de reverberação - Difusores 
 

Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação 

 
T1221 
CONSTRUÇÃO DE UMA VÁLVULA ELETRÔNICA 
Eduardo Souza de Freitas Chaves (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Cesar José Bonjuani Pagan 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação - FEEC, UNICAMP 
 
As válvulas eletrônicas a vácuo foram se extinguindo do 
mercado com a evolução da eletrônica digital. Ainda 
assim, o seu funcionamento tem características e 
aplicações singulares com um destaque para a 
amplificação de sinais de áudio. Foi desenvolvido um 
estudo do funcionamento de uma válvula eletrônica 
termiônica tipo triodo para a montagem de um circuito 
receptor de rádio. A válvula foi utilizada como parte de 
um circuito amplificador. Esse circuito foi acoplado a um 
circuito oscilador que possui um capacitor variável para 
sintonizar uma estação de rádio AM. A partir de uma 
válvula disponível no mercado foi levantado sua 
caracterização através de testes de tensão e corrente 
realizados em laboratório.  Foi projetado e montado em 
uma placa o circuito de rádio utilizando a válvula 
caracterizada. Outro objetivo ainda em andamento é a 
construção de uma válvula eletrônica utilizando uma 
bomba geradora de vácuo. Com base nos gráficos 
obtidos, observou-se a possibilidade de ter um controle 
da corrente entre o catodo e ânodo com uma variação 
da tensão de grade na válvula até um certo limite de 
saturação. Os estudos práticos mostraram que a 
válvula consegue amplificar o sinal de maneira 
satisfatória. Também se conclui que somente em um 
vácuo na grandeza necessária o filamento termiônico 
consegue fornecer elétrons para o circuito e a grade 
obtém um controle sobre o fluxo de corrente. 
Eletrônica - Circuitos - Válvula eletrônica 
 
 
T1222 
DESENVOLVIMENTO DE UM GERADOR DE 
FUNÇÕES ARBITRÁRIAS COM SAÍDA EM ALTA-
TENSÃO 
Carlos Ricardo Carvalho Monteiro (Bolsista 
SAE/UNICAMP), Anderson W. Spengler e Prof. Dr. 
Elnatan Chagas Ferreira (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC, 
UNICAMP 
 
Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de 
um sistema para geração de um sinal com baixa 
distorção harmônica, de freqüência controlada e 
amplitude da ordem de até 15kV, este sinal pode ser 
utilizado para calibração de sensores para alta tensão, 
dentre outras aplicações. O projeto é divido em duas 
partes: geração e amostragem. As atividades de 
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pesquisa foram concentradas na parte responsável pela 
amostragem desse sinal. O sistema utilizado é 
constituído de um hardware contendo diversos 
componentes eletrônicos comandados por 
microcontrolador PIC, adquirindo um sinal externo por 
meio de um conversor DA de 24bits, (o que confere 
grande precisão à amostragem). Esse sinal, agora 
digitalizado é processado pelo PIC e enviado para um 
computador, onde será analisado por meio de funções 
específicas do programa LabVIEW para testar a 
qualidade do sinal, podendo obter informações sobre o 
nível de ruídos, THD, harmônicas ímpares e pares e 
outras características. Foram testadas diferentes 
formas de transmissões dos dados amostrados pelo 
conversor, bem como aquisição destes dados pelo 
computador, armazenamento em memória, 
interfaceamento para usuário e técnicas de controle de 
harmônicas.  
Alta-tensão - Harmônicas - Gerador de funções 
 
 
T1223 
META-HEURÍSTICA MULTIOBJETIVO PARA O 
PROBLEMA DE ESTOQUE E ROTEAMENTO 
Flávia Érika Almeida Giló Azevedo (Bolsista 
PIBITI/CNPq) e Prof. Dr. Fernando José Von Zuben 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação - FEEC, UNICAMP 
 
Este trabalho propôs a aplicação de duas técnicas 
adaptativas junto a uma meta-heurística evolutiva, 
visando ganho de desempenho quando esta é aplicada 
a um problema de estoque e roteamento gerenciados 
pelo fornecedor, no qual a otimização simultânea dos 
custos de estoque e da utilização da capacidade de 
transporte engloba três decisões: (1) quais clientes 
atender em cada etapa de distribuição; (2) qual a 
quantidade a ser entregue a cada cliente; e (3) qual a 
rota a ser seguida, uma vez definidos os clientes a 
serem atendidos naquela etapa. No projeto de meta-
heurísticas, a obtenção de soluções de alta qualidade 
está vinculada à escolha adequada de operadores de 
busca, pois o efeito de uma má escolha pode influir 
negativamente no desempenho do processo de 
otimização. A primeira técnica empregada neste projeto 
para a escolha automática dos operadores de busca é 
de natureza heurística, propondo uma estratégia de 
decomposição em subproblemas, a qual recompensa 
os operadores de acordo com os seus desempenhos 
em regiões distintas do espaço de busca. A segunda 
técnica possui natureza estocástica e propõe a 
alteração das probabilidades de aplicação dos 
operadores de acordo com um termo de desempenho 
global definido sobre todo o espaço de busca. A fim de 
avaliar o desempenho da abordagem proposta, os 
resultados experimentais obtidos foram contrastados 
com aqueles obtidos por uma técnica já difundida na 

literatura, a qual escolhe aleatoriamente quais 
operadores de busca aplicar. 
Otimização multiobjetivo - Otimização combinatória - Meta-heurística 

populacional 
 
 
T1224 
INTERRUPTOR SEM FIO 
Vitor Costa de Lima (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Gustavo Fraidenraich (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC, 
UNICAMP 
 
O projeto do "interruptor sem fio" envolveu o estudo de 
uma rede sem fio de baixa intensidade denominada 
Zigbee juntamente com a análise de vários dispositivos 
da microeletrônica. Houve um estudo mais aprofundado 
das características dos rádios Zigbee (transmissores e 
receptores) bem como seu funcionamento, tanto na 
parte de programação quanto na parte da pinagem 
(eletrônica). Dentre os dispositivos utilizados incluem-se 
um foto-acoplador, os circuitos integrados CA3059 e 
TCA785 e um TRIAC. Sendo que esses foram 
estudados para seu uso.  O primeiro objetivo foi o 
ligamento/desligamento de uma lâmpada via rádios 
Zigbee. Ja o segundo objetivo foi o 
acendimento/desligamento de uma lâmpada com 
controle de fase, ou seja, controle de intensidade de 
luz. Em seguida, teve-se como objetivo passar o projeto 
para uma plataforma menor e mais prática (controle 
remoto). O primeiro objetivo foi alcançado e o segundo 
está sendo finalizado, ambos no protoboard. Enquanto 
que o terceiro objetivo (controle remoto) está 
encaminhado e será realizado logo após o término do 
segundo.  
ZigBee - Domótica - Comunicação sem fio 
 
 
T1225 
SIMULAÇÃO DOS EFEITOS NÃO IONIZANTES DAS 
ONDAS ELETROMAGNÉTICAS NA CABEÇA 
HUMANA 
Ângelo Nambongo Panzo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Hugo Enrique Hernández Figueroa (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação - 
FEEC, UNICAMP 
 
Atualmente vem aumentando à preocupação da 
população e da comunidade cientifica sobre os 
possíveis efeitos que as radiações eletromagnéticas 
emitidas pelos aparelhos celulares podem causar há 
saúde humana, em função da extrema aproximação 
das antenas do celular com a cabeça, pois o uso do 
celular esta cada vez maior no seio da sociedade, e 
com isso cada vez mais as pessoas estão expostas a 
tais radiações. Os efeitos biológicos são divididos em 
dois grandes grupos: radiação ionizante e não ionizante 
a primeira se caracteriza pela habilidade de ionizar 
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átomos da matéria com a qual interagem, e a não 
ionizante que será abordada neste projeto, que são 
radiações com comprimento de onda (λ) maiores de 
200nm envolvem ondas de baixa frequência, micro-
ondas, radio frequência, as mesmas despertam 
interesse devido ao fato de serem absorvidas pela pele 
e penetrar nos tecidos do interior do corpo que não 
possui terminações nervosas sensíveis ao calor. A taxa 
de absorção especifica (SAR) serve para medir estes 
valores de temperatura, foi montado um programa em 
Matlab que basea-se em métodos das diferenças finitas 
no domínio do tempo FDTD, da geometria da cabeça 
humana para se realizarem as devidas simulações, 
após as simulações será possível observar se a 
variação das radiações em diversos aparelhos celulares 
e as suas determinadas SAR. 
Guias fotônicos - Matlab  - Fibras ópticas 
 
 
T1226 
SIMULAÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS VIA ELEMENTOS 
FINITOS 2D 
Soelene Bomfim da Silva Beltrame (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Hugo Enrique Hernández 
Figueroa (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação - FEEC, UNICAMP 
 
Em meio as comunicações ópticas as fibras ópticas são 
componentes de extrema importância para o 
processamento dos sinais ópticos. Muitos desses 
elementos podem ser modelados considerando suas 
seções retas como sendo unidimensionais; e no caso 
das fibras, pela simetria azimutal, basta levar em conta 
a dependência radial. O cálculo analítico dos campos 
eletromagnéticos faz-se necessário e decisivo, 
portanto, o uso de métodos numéricos eficientes como 
o método de diferenças finitas (MDF) que em geral está 
limitado ao uso de malhas definidas sobre coordenadas 
ortogonais (também chamadas de estruturadas) e o 
método dos elementos finitos (MEF) que se destaca de 
maneira incontestável, devido à sua capacidade de 
discretizar geometrias de contornos curvos de forma 
mais eficiente que o MDF, limitando o tratamento a 
domínios unidimensionais e bidimensionais. Para a 
simulação foi desenvolvido códigos em linguagem 
MATLAB. Desta forma, verificou-se a eficácia da técnica, 
a facilidade de aplicação e versatilidade quanto aos 
tipos de fibras e guias. Foram observados resultados 
convenientes em relação ao tempo de processamento, 
que enquadram com a teoria pesquisada. O trabalho 
tem grande aplicação prática e seu resultado abre 
caminho para estudos mais diferenciados. 
Fibras ópticas - Elementos finitos - Simulação 
 
 
T1227 

FABRICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ISOLAÇÃO 
LOCOS 
Rafael Calixto Rocha (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Ioshiaki Doi (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação - FEEC, UNICAMP 
 
O trabalho foi realizado em duas etapas de forma 
paralela. A primeira consiste no estudo da obtenção 
das camadas de isolação (Si/SiO2/Si3N4/SiO2), para 
desenvolvermos o processo LOCOS de isolação, 
visando a sua aplicação em pesquisas de fabricação de 
integrados MOS e CMOS em andamento no CCS 
UNICAMP (Cento de Componentes Semicondutores da 
Unicamp). Serão utilizados nestes estudos o SiO2 
térmico e o Si3N4 depositados no LPCVD variando 
parâmetros como temperatura, tempo de oxidação 
úmida e relação DCS/NH3. As camadas formadas 
serão caracterizadas por elipsometria (espessura e 
índices de refração), por perfilometria (espessura), por 
espectrometria de absorção do infravermelho (FTIR) 
(ligações químicas), espectroscopia micro-Raman 
(tensão residual dos filmes) e as estruturas 
SiNx/SiO2/Si (formadas para tecnologia LOCOS) 
analisadas por microscopia óptica (análise da 
superfície) e por microscopia eletrônica de varredura 
(SEM) (análises do comprimento do bird’s beak nas 
estruturas LOCOS em corte). A segunda etapa consiste 
no desenvolvimento completo de um NMOS, aplicando 
o estudo do LOCOS, e depois realizar a caracterização 
desse dispositivo. Foi possível realizar com sucesso o 
processo LOCOS, sendo que tanto nas amostras teste 
para estudo quanto no NMOS o Si3N4 resistiu à 
oxidação úmida. 
Nitreto de silício - LOCOS - Microeletrônica 
 
 
T1228 
ESTUDO DA ALOCAÇÃO DE CARGA DIDÁTICA 
COMO UM PROBLEMA DE ASSOCIAÇÃO 
Vinícius Lima Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. 
João Bosco Ribeiro Do Val (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC, 
UNICAMP 
 
Historicamente a alocação de disciplinas na FEEC é 
feita manualmente pelo coordenador de graduação a 
partir de listas de preferências preenchidas pelos 
professores, do histórico de disciplinas lecionadas e da 
lista de disciplinas relacionadas à área de 
especialização de cada professor. Com o objetivo de 
facilitar o trabalho da coordenação de graduação, 
estudamos a implementação de um programa 
responsável pela alocação automática de disciplinas. 
Para isso, baseamo-nos nas normas para alocação de 
carga didática da FEEC, nos dados citados 
anteriormente e no histórico de alocações da faculdade. 
Estabelecemos parâmetros para estimar o interesse de 
cada professor ao lecionar uma disciplina e modelamos 
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um problema de otimização: para cada par (professor, 
disciplina) é calculado um índice de satisfação e 
buscamos uma alocação que forneça o maior índice de 
satisfação geral. Implementamos o Algoritmo do Leilão 
de Dimitri P. Bertsekas para resolver o problema de 
otimização. Simulamos alocações e, em média, as 
distribuições obtidas pelo programa apresentaram bons 
resultados em termos dos parâmetros discutidos. 
Considerando os resultados satisfatórios, o programa 
atualmente encontra-se em teste para posterior uso 
pela coordenação de graduação da FEEC. 
Alocação de carga didática - Otimização combinatória - Algoritmo do 

leilão 
 
 
T1229 
OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES 
FINOS DE ÓXIDO, OXINITRETO E NITRETO DE 
SILÍCIO POR DEPOSIÇÃO ECR/CVD 
André Felipe Pestana Faria (Bolsista PIBIC/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) do tipo ECR-
CVD, foram depositados filmes finos e ultra-finos de 
óxido (SiO2) 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 
e nanométricas. Os filmes de SiO2 e de Si3N4 
depositados por ECR-CVD em substratos de Si tiveram 
os parâmetros utilizados: 2,5 sccm de O2 (para 
deposição de óxido) ou de N2 (para deposição de 
nitreto) e para ambos processos foram fixados os 
valores de 5 sccm de Ar, 125 sccm de SiH4, 250 W de 
potência ECR  e 3 mTorr de pressão de processo. Os 
tempos de deposição de 10, 20, 30 e 40 minutos foram 
usados para a obtenção dos filmes de Si3N4. Para a 
obtenção do óxido de Si, o tempo foi fixado em 10 
minutos.  Os valores de espessuras, determinadas por 
dois métodos, elipsometria e perfilometria, e de índices 
de refração foram extraídos, sendo que estes indicam 
que os filmes de SiO2 e de Si3N4 são ricos em Si e em 
N, respectivamente. 
Filmes - Caracterização - Óxido 
 
 
T1230 
CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS E DE 
SENSORES QUÍMICOS/BIOQUÍMICOS BASEADOS 

EM TRANSISTORES DE EFEITO DE CAMPO 
SENSÍVEIS A ÍONS (ISFETS) 
Eliabe Duarte Queiroz (Bolsista PIBIC/CNPq), Jair 
Fernandes de Souza e Prof. Dr. José Alexandre Diniz 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação - FEEC, UNICAMP 
 
Esse trabalho de iniciação científica tem por objetivo a 
caracterização de sensores químicos e bioquímicos, os 
sensores abordados pelo projeto foram os transistores 
de efeito de campo sensíveis a íons (ISFET), visando a 
aplicação de novos materiais na fabricação desse tipo 
de dispositivos. Os dispositivos foram caracterizados 
quimicamente, fisicamente, e principalmente foram 
abordadas as características elétricas do material. A 
caracterização química se deu através do processo de 
espectroscopia de infravermelho (FTIR), onde são 
analisadas as ligações químicas presentes no material. 
Fisicamente foram analisados parâmetros como 
espessura, através de perfilometria e elipsometria, e 
rugosidade, através de AFM (Microscopia de força 
atômica). As características elétricas foram feitas 
através de medidas de capacitância-tensão e corrente-
tensão, visando extrair o máximo possível de 
informações elétricas sobre o comportamento elétrico 
do dispositivo. Através de medidas realizadas, foram 
obtidos filmes dielétricos com características ideais de 
capacitância para a síntese dos dispositivos, e estamos 
efetuando a caracterização elétrica dos dispositivos. 
ISFETs - Caracterização - Sensores 
 
 
T1231 
CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA DE MICRO E NANO 
DISPOSITIVOS 
Stefanos Homero Linakis (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Leandro T. Manera (Co-orientador) e Prof. Dr. José 
Alexandre Diniz (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação - FEEC, UNICAMP 
 
Neste trabalho, micro e nanodispositivos foram 
estudados de modo que se tornaram conhecidas suas 
características de tensão e corrente. Por meio de 
medições no Laboratório de Medidas do CCS, 
transistores MOSFET foram submetidos a testes, estes 
envolvendo propriedades de grande interesse nos 
dispositivos eletrônicos. O efeito de amplificação, por 
exemplo, foi observado determinando-se 
experimentalmente diversos parâmetros do MOSFET, 
como sua transcondutância. Além disso, construíndo 
gráficos, pôde-se encontrar sua tensão de limiar Vt, 
bem como conhecer seu comportamento como “chave”, 
isto é, o desempenho do transistor operando como 
porta-lógica. Um outro foco de trabalho foi a análise de 
ruídos nos dispositivos em destaque. Distorções estão 
sempre presentes nos sistemas físicos estudados e 
determinar o impacto destas distorções é essencial 
para caracterização dos seus componentes. Sendo 



Projetos da Área Tecnológica 

 420 

assim, pôde-se explorar os ruídos de corrente e tensão 
utilizando-se resistores de valor conhecido: aliando-se 
os dados obtidos no laboratório com equações, os 
ruídos foram determinados com um alto grau de 
precisão utilizando um software computacional de 
manipulação de dados. Desta forma, conhecendo-se a 
resistência equivalente do transistor, podemos 
futuramente determinar os níveis de ruído existentes no 
componente. 
Dispositivos semicondutores - Micro e nano tecnologia - Silício 
 
 
T1232 
FABRICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA DE 
TRANSISTORES SOI FINFET 
Thais Tóssoli de Sousa (Bolsista PIBIC/CNPq), Lucas 
P. B. Lima e Prof. Dr. José Alexandre Diniz 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação - FEEC, UNICAMP 
 
A tecnologia CMOS tem domínio absoluto, acima de 
98%, nas atividades das vendas no mercado de 
circuitos integrados digitais e analógicos. A maior 
vantagem e motivação em desenvolver processos de 
eletrodos metálicos, esta no conhecimento e 
exploração como porta em dispositivos MOSFET. A 
inovação em relação ao MOSFET tradicional é o 
MOSFET em três dimensões (3D) denominado de 
FinFET, que oferece um menor escalamento similar à 
estrutura MOSFET de duas portas, seguida de um fluxo 
de processos e um parecido layout do MOSFET 
convencional. Assim, o objetivo deste trabalho é utilizar 
processos que auxiliem na fabricação do FinFET. Para 
isto foram executadas a familiarização com os 
processos de microeletrônica para fabricação de 
transistores, e o inicio de uma corrida de fabricação de 
transistores FinFETs. Durante esta corrida, foi 
executado um período de treinamento em um sistema 
de Feixe de íon focalizado (FIB-Focused Ion Beam) 
para executar o afinamento da região 3D de canal do 
transistor FinFET., que resultou na fabricação de um 
único protótipo do FinFET fabricado sobre lâmina SOI. 
Fabricação - Caracterização - Transistores 
 
 
T1233 
SISTEMA DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA (SPR) 
INTEGRANDO SIMULADOR, CONTROLADOR 
DIGITAL E CONVERSOR DE POTÊNCIA 
Douglas Pagani Pereira (Bolsista PIBIC/CNPq), Edson 
Adriano Vendrusculo (Co-orientador) e Prof. Dr. José 
Antenor Pomilio (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação - FEEC, UNICAMP 
 
Descrição do Estudo: O desenvolvimento de circuitos 
em eletrônica de potência passa pela simulação 
computacional dos mesmos. Neste contexto, uma 
plataforma que torne possível a rápida implementação 

prática de um circuito real similar ao desenvolvido no 
software de simulação apresenta-se como uma 
ferramenta facilitadora do trabalho dos pesquisadores e 
é alvo deste trabalho. Objetivos e Metodologia: a 
implementação do Sistema de Prototipagem Rápida 
(SPR) visa a dinamizar o processo de desenvolvimento 
de sistemas de controle para aplicações de eletrônica 
de potência e torná-lo mais simples através de 
interfaces de programação amigáveis. Isto se dá 
através da programação do Processador de Sinais 
Digitais (DSP) utilizando software especializado (Power 
Simulator (PSIM)) e sua integração com a interface de 
potência e com os elementos de medição. Resultados e 
Conclusões: Com a integração de todos os elementos 
necessários foi possível realizar simulações 
computacionais e, logo em seguida, comprovar o 
funcionamento dos circuitos simulados na prática. 
Assim, é notável o ganho de  agilidade no processo de 
desenvolvimento ao utilizar-se o SPR. 
Eletrônica de potência - Controle digital - Simulação 
 
 
T1234 
ORIENTAÇÃO DO INSETO T. MOLITOR NA BUSCA 
DE REFÚGIO: INFLUÊNCIA DE COMPRIMENTOS DE 
ONDA DO ESPECTRO VISÍVEL 
Karina Gomide (Bolsista PIBIC/CNPq), Rosana Almada 
Bassani e Prof. Dr. José Wilson Magalhaes Bassani 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação - FEEC, UNICAMP 
 
Na busca de refúgio, o inseto T. molitor (Linnaeus, 
1785) não se move aleatoriamente, indo para oeste e 
longe da luz branca (Br).  A literatura mostra que o pico 
de excitação da retina é maior para o verde (Vd) do que 
para o vermelho (Vr). Testou-se a hipótese de que o Vd 
seja mais repulsivo para a espécie. Dez animais foram 
liberados em um compartimento iluminado com Br. Dois 
compartimentos (a oeste ou a leste) com pequenas 
portas estavam disponíveis para refúgio, iluminados 
internamente com Br, Vd ou Vr nas diversas 
combinações. Quantificou-se o número de animais em 
cada compartimento após 10 min. Quando se utilizou 
uma das cores em um lado e Br do outro, a soma dos 
animais dos compartimentos não diferiu do número no 
compartimento de partida (n1, n2, P<0,05). Quando Vd 
e Vr foram usadas o número de animais nos refúgios foi 
maior que o encontrado no inicial. Observou-se maior 
número do lado Vr vs. Br (n1, n2, P<0,05), número igual 
Vd vs. Br (n1, n2, P<0,05) e marcante diferença, Vr vs. 
Vd (n1, n2, P,0,05). 
T. molitor - Comportamento - Desenvolvimento de método 
 
 
T1235 
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INGESTÃO CRÔNICA DE ÁLCOOL EM INSETOS: 
RESPOSTA DE ENDIREITAMENTO 
Marina Dioto, Rosana Almada Bassani e Prof. Dr. José 
Wilson Magalhaes Bassani (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC, 
UNICAMP 
 
Modelos de uso e dependência a substâncias em 
insetos têm contribuído para o entendimento de 
comportamentos encontrados em várias espécies, 
inclusive a humana. Neste trabalho, foi estudada a 
resposta à ingestão crônica de álcool (etanol 7% 
adicionado ao alimento, por 3 semanas) no inseto 
Ulomoides dermestoides (Fairmaire, 1893). O estudo foi 
feito por meio da avaliação da resposta de 
endireitamento (que é vital para o animal) em 
superfícies áspera e lisa.  As latências de 
endireitamento em animais controles (i.e., que não 
receberam etanol) foram 6,96 ± 1,12 s (N = 147) e 
55,17 ± 6,12 s (N = 27) sobre superfícies formadas por 
lixa grossa e fina, respectivamente. No grupo tratado, 
as latências foram significativamente maiores (64,42 ± 
7,30 s, N= 44 e 104,4 ± 4,76 s, N = 44; p<0,05), nas 
mesmas condições. Em ambos os grupos, as latências 
foram menores na superfície mais áspera (p<0,05). 
Conclui-se que o teste foi efetivo para avaliar um tipo 
de comportamento relevante para o animal, o qual foi 
marcantemente afetado pela ingestão crônica de álcool. 
Ulomoides dermestoides - Ingestão de álcool - Resposta de 

endireitamento 
 
 
T1236 
ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA DE GÂNGLIOS 
TORÁCICOS IN SITU NO INSETO TENEBRIO 
MOLITOR: APLICAÇÃO AO ESTUDO DA 
FISIOLOGIA DA CONTRAÇÃO MUSCULAR 
Raíssa Costa Machado, Rosana Almada Bassani e 
Prof. Dr. José Wilson Magalhaes Bassani (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação - 
FEEC, UNICAMP 
 
Os insetos podem ser uma alternativa mais simples e 
de menor custo para o ensino de fisiologia nos 
laboratórios de Engenharia Biomédica, quando 
comparada ao uso de outros animais, em particular os 
mamíferos. No presente trabalho, eletrodos construídos 
em aço inox foram introduzidos próximos de gânglios 
nervosos torácicos que controlam o movimento dos 
músculos dos membros do coleóptero T. molitor para 
induzir contrações musculares das patas torácicas 
mediais. A tíbia de uma das patas, posicionada a 90º 
em relação ao fêmur, foi conectada a um transdutor 
para registrar a força desenvolvida. O limiar excitatório 
foi de 2,5±0,5 V (duração 2 ms). As contrações 
individuais (twitches) a 5 Hz permaneceram estáveis 
por pelo menos 2 horas. Estimulação com pulsos 
duplos permitiu observar fusão de contrações. Na 

frequência de 10 Hz, ocorreu tetanização muscular, que 
permaneceu estável por até 1 hora, sem sinais de 
fadiga. Concluiu-se que a preparação é adequada e 
robusta como alternativa ao ensino laboratorial. Trata-
se de boa oportunidade para estudantes de Engenharia 
Biomédica e de outras áreas tomarem contato com a 
experimentação animal. 
Tenebrio - Estimulação elétrica - Contração muscular 
 
 
T1237 
ATIVIDADE ESPONTÂNEA DO CORAÇÃO DO 
INSETO ULOMOIDES DERMESTOIDES: 
PREPARAÇÃO E RESPOSTA AO ÍON CÁLCIO 
Sarah Araújo Mattar Ferreira, Rosana Almada Bassani 
e Prof. Dr. José Wilson Magalhaes Bassani 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação - FEEC, UNICAMP 
 
A atividade marcapasso do coração é um tema central 
e complexo da eletrofisiologia, com muitos aspectos 
ainda não resolvidos. No presente trabalho, foi 
desenvolvida uma preparação biológica com o coração 
isolado do inseto U. dermestoides (Fairmaire, 1893), 
popularmente denominado de besouro do amendoim, 
para estudo da sua atividade espontânea. A preparação 
foi utilizada para determinar a dependência da 
frequência espontânea da concentração de Ca2+ na 
solução de perfusão ([Ca2+]o). A frequência cardíaca 
(FC) foi 1,35 ± 0,15 Hz a 4 mM [Ca2+]o, e permaneceu 
estável sob perfusão por várias horas. O aumento de 
[Ca2+]o elevou a FC de modo dependente da 
concentração (0,19±0,11; 1,08±0,07; 1,18±0,06; 
1,40±0,06 e 1,46±0,08 Hz para [Ca2+]o de 0, 1, 2, 4 e 8 
mM, respectivamente). Este estudo permitiu as 
seguintes conclusões: a) é possível isolar 
cirurgicamente o coração do pequeno (~5,0 mm de 
comprimento, ~2,0 mm largura) coleóptero estudado; b) 
FC é estreitamente regulada por [Ca2+]o; c) é possível 
que esta regulação envolva estoques intracelulares de 
Ca2+ , como já observado em outra espécie de 
coleóptero (Tenebrio molitor),  o que deve ser abordado 
em estudos futuros. 
Inseto - Atividade marcapasso - Cálcio 
 
 
T1238 
METODOLOGIA PARA O CÁLCULO DE PERDAS 
TÉCNICAS E COMERCIAIS EM REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
Vinícius Mendonça Galvão (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Luiz Carlos Pereira da Silva (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação - 
FEEC, UNICAMP 
 
A localização e quantização das perdas de energia 
compõem o principal problema de gestão em diversas 
empresas concessionárias de distribuição de energia 
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elétrica Brasileiras, principalmente aquelas localizadas 
nas regiões Norte e Nordeste, podendo atingir o 
espantoso nível de 40% de energia não faturada. Isso 
significa que 40% da energia adquirida pela 
concessionária para revenda não é comercializada, 
simplesmente desaparece na rede na forma de perdas 
técnicas (dissipação de energia em condutores, 
transformadores, medidores, etc.), e principalmente na 
forma de perdas comerciais (furto de energia ou 
“gatos”, ausência ou deficiência de medidores, etc.).  
Esse elevado nível de perdas é determinante no 
equilíbrio financeiro dessas empresas, que fatalmente 
fecham seus balanços no vermelho ano após ano. 
Dado esse cenário é fundamental que se desenvolvam 
metodologias para o cálculo e gerenciamento de perdas 
de energia, definindo o nível de perda técnica em cada 
equipamento ou instalação da rede, bem como o nível 
de perdas comerciais e sua distribuição por setores, 
transformadores, classes de consumidores, etc. Tais 
ferramentas devem ser alimentadas por dados 
existentes nos cadastros e sistemas de gerenciamento 
de dados das empresas, mas também demandarão 
novas medições em pontos estratégicos, de maneira a 
identificar falhas ou erros no sistema de faturamento da 
empresa. 
Perdas comerciais - Algoritmos genéticos - Redes de distribuição 
 
 
T1239 
IMPLEMENTAÇÃO DE ALGORITMO DE 
COMPRESSÃO ISO/MPEG-2 AUDIO LAYER 3 EM 
MATLAB 
Teodoro Orlow Wey (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Renato da Rocha Lopes (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC, 
UNICAMP 
 
O ISO/MPEG-2 Audio Layer 3, ou MP3, é um algoritmo 
de compressão que tem como principal característica a 
codificação perceptiva do sinal de entrada, o que 
significa que parte dos trechos processados têm tons 
(em uma música, por exemplo) suprimidos, devido ao 
efeito de mascaramento entre as frequências 
adjacentes relativas a cada tom da amostra 
comprimida. Suas altas taxas de compressão são 
possíveis graças a eliminação desses tons não 
perceptíveis ao ouvido. Através do Matlab, o algoritmo 
está sendo implementado de acordo com a norma, 
separado por diferentes etapas do processamento do 
sinal de entrada. Está em andamento a etapa de estudo 
e programação da divisão de frequências por banco de 
filtros, análise de mascaramento pelo modelo 
psicoacústico, a subdivisão das frequências pela 
técnica de MDCT. O objetivo será utilizar o algoritmo 
para processar um sinal de áudio e mostrar que o 
resultado da saída é um arquivo de tamanho menor, 
mas com boa qualidade de áudio. 
MP3 - Matlab  - DSP 

 
 
T1240 
FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO QUÂNTICA 
David Felice Falivene Baptista e Prof. Dr. Romis Ribeiro 
de Faissol Attux (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação - FEEC, UNICAMP 
 
Os limites teóricos inerentes à computação digital, cuja 
investigação foi um assunto abordado de maneira 
pioneira por Turing, Church e outros, são determinantes 
para que se estabeleça o potencial tecnológico do 
mundo moderno. Decorre disso a relevância de buscar 
alternativas que, eventualmente, transcendam esses 
limites, permitindo assim o tratamento de problemas 
atualmente não-computáveis ou não-factíveis. Dentre 
essas alternativas, vem recebendo grande destaque o 
paradigma de computação quântica, que será objeto de 
análise deste trabalho. Basicamente, buscaremos 
apresentar os fundamentos teóricos dessa modalidade 
de computação e também discutiremos um conjunto 
representativo de exemplo de aplicações e algoritmos 
já consolidados. 
Teoria de computação - Computação quântica - Física moderna 
 
 
T1241 
UMA ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES DE ALAN 
TURING À ÁREA DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 
Everton Schumacker Soares, Levy Boccato, Marcos 
Fernandes, Diogo Coutinho Soriano e Prof. Dr. Romis 
Ribeiro de Faissol Attux (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC, 
UNICAMP 
 
Alan Mathison Turing, cujo centenário de nascimento é 
celebrado em 2012, foi uma figura que deixou marcas 
indeléveis em áreas de pesquisa cruciais para definir os 
rumos da ciência e da tecnologia ao longo do século 
XX, como as de lógica, teoria da computação e 
inteligência artificial. Menos conhecida, apesar de 
esforços como os de Teuscher e Copeland, é a sua 
contribuição à área de redes neurais artificiais, que 
impressiona tanto pela profundidade quanto pela 
antecipação de perspectivas teóricas que só viriam a 
ser mais profundamente trabalhadas, de maneira 
independente, anos depois. Neste trabalho, exporemos 
as propostas de redes neurais booleanas construídas 
por Turing e também procuraremos apresentar alguns 
pontos de contato entre essas propostas e tendências 
modernas associadas a estruturas conexionistas 
“desorganizadas”, como redes neurais com estados de 
eco e extreme learning machines. 
Redes neurais - História da computação - Alan Turing 
 
 
T1242 



XX Congresso Interno de Iniciação Científica – UNICAMP – 24 a 26 de outubro de 2012 

 423

FUNDAMENTOS DA OPERAÇÃO DE INTERFACES 
CÉREBRO-COMPUTADOR 
Paulo Azevedo de Melo Júnior, Diogo Coutinho Soriano 
e Prof. Dr. Romis Ribeiro de Faissol Attux (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação - 
FEEC, UNICAMP 
 
Interfaces cérebro-computador (BCIs, do inglês brain-
computer interfaces) se apresentam como soluções de 
grande relevância prática tanto do ponto de vista de 
prover novas funcionalidades para interação homem-
máquina quanto para permitir o acesso a recursos 
computacionais a pessoas com necessidades 
especiais. Neste trabalho, apresentaremos os 
fundamentos da construção de BCIs baseadas em 
potenciais evocados visuais e em event-related 
potentials, abordando detalhadamente os estágios de 
processamento de sinais e classificação de padrões. A 
exposição será acompanhada por exemplos de 
aplicação construídos com sinais reais obtidos a partir 
de bases de dados e, se possível, de aquisições 
realizadas junto ao grupo de pesquisa. 
Interfaces cérebro-computador - Processamento de sinais - 

Classificação 
 
 
T1243 
ANÁLISE DINÂMICA DO MODELO DE FITZHUGH-
NAGUMO 
Rafael Culber Marques da Cunha, Luís Francisco 
Pinotti, Diogo Coutinho Soriano e Prof. Dr. Romis 
Ribeiro de Faissol Attux (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC, 
UNICAMP 
 
O estudo de modelos neuronais é um assunto de 
grande interesse tanto do ponto de vista da análise 
funcional do sistema nervoso quanto da perspectiva de 
construção de neurocomputadores que possam, 
eventualmente, transcender as limitações inerentes ao 
paradigma digital reinante. Este trabalho se insere no 
contexto desse estudo: nele, buscaremos caracterizar 
regimes dinâmicos do modelo neuronal de Fitzhugh-
Nagumo através de simulação digital e de simulação 
analógica baseada num circuito construído 
especificamente para essa finalidade. A caracterização 
se dará por meio de ferramentas clássicas como 
diagramas de bifurcação, análise espectral e cálculo 
dos expoentes de Lyapunov para diferentes padrões de 
estimulação. 
Modelos neuronais - Sistemas dinâmicos - Computação analógica 
 
 
T1244 
SINCRONIZAÇÃO DE SISTEMAS DINÂMICOS 
Vanessa Brischi Olivatto (Bolsista FAPESP), Diogo 
Coutinho Soriano e Prof. Dr. Romis Ribeiro de Faissol 

Attux (Orientador), Faculdade de Engenharia Elétrica e 
de Computação - FEEC, UNICAMP 
 
O problema de sincronização de sistemas dinâmicos é 
suscitado por modelos de diversos sistemas biológicos 
e também por aplicações práticas como a construção 
de sistemas de comunicação. Neste trabalho, 
apresentaremos os aspectos teóricos fundamentais 
para a compreensão e caracterização desse fenômeno, 
e também exporemos resultados de simulação 
abrangendo diferentes paradigmas de construção de 
sistemas de comunicação baseados no sincronismo de 
sistemas caóticos. Por fim, discutiremos alguns 
resultados preliminares da aplicação do método das 
dinâmicas clonadas para cálculo dos expoentes de 
Lyapunov à tarefa de caracterizar a existência de 
sincronismo em diferentes cenários de interesse. 
Sistemas dinâmicos - Comunicação baseada em caos - Expoentes de 

Lyapunov 
 

Faculdade de Engenharia Mecânica 

 
T1245 
CONTROLE ATIVO DE VIBRAÇÕES EM VIGAS 
FLEXÍVEIS LONGAS 
Everton Souza de Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Alberto Luiz Serpa (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
Neste trabalho é avaliado, através de simulações 
computacionais, o potencial de se aplicar a técnica de 
controle H-infinito descentralizado ao problema de 
controle de vibrações de uma viga flexível considerada 
longa. Na primeira etapa do projeto, foi estudado um 
programa de elementos finitos para a montagem das 
matrizes de massa e rigidez de estruturas formadas por 
elementos de vigas no plano. Através das matrizes de 
massa e rigidez, foi obtido o respectivo modelo de 
estados da estrutura. Na segunda etapa, foram 
aplicadas as técnicas de controle H-infinito centralizado 
e descentralizado ao modelo da viga. Para a análise 
dos resultados, são comparadas a resposta em 
frequência, a resposta temporal e a estabilidade de 
cada um dos métodos de controle. O desenvolvimento 
computacional foi feito usando o aplicativo 
computacional Matlab. 
Vibrações - Elementos finitos - Controle de sistemas 
 
 
T1246 
ANÁLISE DA VIBRAÇÃO DA FERRAMENTA NO 
PROCESSO DE TORNEAMENTO INTERNO DE AÇO 
ENDURECIDO 
Miqueias Samuel Miranda (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Anselmo Eduardo Diniz (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
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O presente trabalho consiste na análise da vibração da 
ferramenta de tornear no processo de torneamento 
interno de aços endurecidos. Como a ferramenta de 
torneamento interno tem grande tendência a vibração, é 
necessário entender sua relação com alguns 
parâmetros de entrada do processo. Neste trabalho 
foram testados 3 destes parâmetros: material da barra 
de tornear, balanço da ferramenta (L/D) e velocidade de 
corte. Assim, o objetivo deste trabalho é minimizar a 
vibração da ferramenta em operação de torneamento 
interno em condições de acabamento, a fim de que se 
conseguissem melhores acabamentos e aumento da 
vida da ferramenta. Foram realizados ensaios de vida 
da ferramenta de torneamento interno em oito 
condições, haja vista que tem-se 3 variáveis em 2 
níveis cada uma, e analisou-se a influência dos 
parâmetros sobre a vida da ferramenta. A vibração da 
ferramenta foi medida tanto na direção de 
profundidade, quanto na direção de corte e seus 
valores foram analisados tanto no domínio do tempo, 
quanto no domínio da frequência. No domínio do 
tempo, as médias dos valores da amplitude de vibração 
foram comparadas com a rugosidade obtida na peça 
nas diversas condições testadas. No domínio da 
frequência, os espectros de frequência dos sinais de 
vibração forma comparados com a função resposta em 
frequência obtida através de ensaio com martelo 
instrumentado. 
Torneamento interno - Vibrações - Acabamento 
 
 
T1247 
ESTUDO E ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE RFID 
PARA GERENCIAMENTO DE ATIVOS 
Guilherme Monteiro Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Antonio Batocchio (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
A tecnologia de RFID é um poderoso recurso que 
possibilita informações serem remotamente 
armazenadas e recuperadas pela radiação 
eletromagnética. Comparadas com outras tecnologias 
de identificação automática, RFID é capaz de prover 
eficiência, flexibilidade na identificação e listagem de 
objetos. Por meio desta pesquisa almeja-se estudar 
conceitos relativos a sistemas de RFID para o 
gerenciamento de ativos. Espera-se também analisar a 
aplicação do sistema já vigente no mercado voltando 
essas informações para empresas relacionadas ao 
sistema de avaliação, SASSMAQ. Assim, devido ao 
material disponível e a teoria trabalhada, os sistemas 
analisados compõe-se por sistema móvel e sistema de 
rede RFID.  A pesar do desenvolvimento de uma rede 
RFID ser de custo elevado, devido à quantidade de 
equipamento, ela proporciona dados precisos em 
tempo real. Durante a pesquisa, foi analisado um 
equipamento móvel utilizado na monitoração de pneus. 

O equipamento era composto por uma antena e uma 
leitora. Foram analisados três casos distintos: à 
distância padrão de leitura sem interferência, a análise 
da interferência de um ambiente aquoso e de uma 
chapa metálica. Conclui-se que é importante o 
ambiente no qual são trabalhados, o formato da rede e 
o tipo de equipamento utilizado. 
RFID - Gerenciamento de ativos - Tags RFID 
 
 
T1248 
IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICA PARA A 
MODELAGEM DE UM SISTEMA, ATRAVÉS DOS 
CONCEITOS LEAN E AGILE (LEAGILE) 
Lucas Villas Bôas Lobão (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Antonio Batocchio (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
Atualmente a disputa entre empresas tem se tornado 
cada vez mais acirrada; por isso, elas tentam se tornar 
melhores que a concorrência em diversos aspectos, 
tais como: tempo de entrega, variedade, custo da 
mercadoria, entre outros. Devido a esses aspectos, 
essa disputa acabou se tornando um embate entre as 
cadeias de suprimento das empresas. Duas alternativas 
com mais sucesso, nessa área, são a produção enxuta 
e a manufatura ágil. Cada uma tem características 
próprias e assim, a produção enxuta (lean production) 
atende melhor empresas de bens duráveis 
(commodities), enquanto a manufatura ágil (agile 
manufacturing) atende melhor empresas de bens não 
duráveis (fashion products). Recentemente, surgiu um 
novo conceito na cadeia de suprimento, chamada 
leagile, que é uma união das duas cadeias já 
consagradas. Ela busca atender mercados não tão bem 
definidos, utilizando características das duas cadeias 
(lean e agile) que se enquadrem melhor com o produto 
a ser produzido e comercializado. Por ser um assunto 
novo, ainda não há métodos de implantação dessa 
cadeia bem definidos e com resultados já 
comprovados; dessa forma, apresenta-se um método 
de implantação combinando os das duas outras 
cadeias. 
Lean - Agile - Leagile 
 
 
T1249 
ESTUDO E ANÁLISE DE TAGS RFID ATIVOS E 
PASSIVOS 
Matheus Pelichek Bueno (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Antonio Batocchio (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
Na construção de sistemas RFID (Radio Frequency 
IDentification), um dos desafios é a seleção adequada 
dos componentes materiais e características físicas que 
os compõem para, desse modo, obter condições 
necessárias para aplicação em determinado campo. 
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São exemplos a espessura, número de espiras e tipo 
de fio utilizado na bobina, assim como a frequência de 
operação, coeficiente de acoplamento e meios de 
propagação. Nesse contexto, após conquistadas 
competências teóricas básicas quanto à tecnologia 
RFID, foram desenvolvidas metodologias para 
avaliação de sistemas RFID passivos, compostos por 
Tag e Antena pré-fabricados e aplicados no 
monitoramento de pneus. Fixadas as características 
físicas do tag e antena, uma análise experimental para 
distância de leitura e propagação de ondas fora 
realizada. O estudo comparativo entre os resultados 
obtidos para a Gaiola de Faraday e o ambiente de 
laboratório mostra que a interferência provoca uma 
queda drástica na efetividade do sistema. Foram 
efetuadas simulações em meios metálicos, em razão de 
representarem o ambiente mais comumente utilizado 
no monitoramento de pneus, e registrou-se um 
aumento exponencial na distância de leitura ao afastar 
o tag do metal. Portanto, é essencial o controle das 
variáveis de um sistema RFID de modo a condicionar e 
otimizar a conseguinte aplicação. 
RFID - Meios de propagação - Sistemas passivos 
 
 
T1250 
ESTUDO E APLICAÇÃO DOS CONCEITOS DE LEAN 
HEALTHCARE 
Yuri Riberti (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Antonio 
Batocchio (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
Os serviços prestados pelas instituições de saúde no 
Brasil apresentam inúmeras falhas que afetam seus 
pacientes. O pensamento enxuto desenvolvido para a 
Indústria, o Lean, visa aumentar a satisfação dos 
clientes e melhorar a utilização dos recursos, 
localizando, analisando, catalogando, focalizando, 
discutindo e resolvendo os modos de falhas, utilizando-
se de suas ferramentas (Just-in-time, Fluxo Contínuo, 
Tempo Takt, Produção Puxada, Heijunka, Jidoka e 
Kaizen) e análise de dados da mesma – este 
pensamento aplicado ao setor da saúde recebe o nome 
de Lean Healthcare. Em vários países do mundo, o 
Lean demonstrou-se eficaz como forma de melhoria na 
qualidade do sistema de saúde: um estudo do Hospital 
da Universidade Nacional de Yang-Ming, Taipei 
(Taiwan), comprovou que, apenas utilizando-se de 
entrevista individual e uma abordagem amistosa e 
compreensiva, um grupo de pacientes com diabetes 
mellitus apresentou melhora considerável em seu 
tratamento, além de maior credibilidade no sistema de 
saúde; outro, em um hospital referência na Itália, 
analisou o gerenciamento de material (produtos 
farmacêuticos, medicamentos e outros materiais de uso 
hospitalar), resultando em uma redução total de 35% 
dos seis milhões de euros que o mesmo despendia; 
nos EUA há um estudo que propõe a criação de um 

banco de dados validado para pacientes, formando 
uma rede de conhecimento e acompanhamento, 
inclusive para avaliação de exames e pareceres 
médicos. Dada a eficiência do método, o presente 
trabalho visa à possibilidade de implementação de 
ferramentas Lean, de acordo com os resultados obtidos 
da elaboração de um Roadmap – planejamento 
estratégico que proporciona ao projeto uma visão de 
como o mercado, os produtos, os serviços e as 
tecnologias irão se desenvolver ao longo de uma escala 
temporal – em uma instituição de saúde brasileira. 
Lean healthcare - Lean - Hospital 
 
 
T1251 
CARACTERIZAÇÃO DO ESCOAMENTO BIFÁSICO 
LÍQUIDO-GÁS HORIZONTAL ATRAVÉS DE 
FILMAGEM ULTRA-RÁPIDA E ANÁLISE 
COMPUTACIONAL DE IMAGENS 
Leonardo Calil Barriatto (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Antonio Carlos Bannwart (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
Na indústria petrolífera a elevação e escoamento de 
misturas líquido-gás complexas, através de poços e 
linhas marítimas, é bastante comum. O 
desenvolvimento de técnicas para controlar os 
parâmetros que caracterizam o escoamento multifásico 
tornou-se uma importante frente de pesquisa. Neste 
estudo realizou-se a caracterização do escoamento 
água-ar através da análise de imagens feitas por 
filmagem ultra-rápida. Buscou-se a obtenção de 
parâmetros importantes que caracterizam o 
escoamento bifásico, e também ilustrar como ocorrem 
as transições entre as diversas configurações 
interfaciais deste escoamento. Uma linha de 
escoamento horizontal com injeção de gás foi 
devidamente instrumentada e calibrada no Laboratório 
de Estudos de Petróleo da UNICAMP. Uma filmadora 
ultra-rápida registrou milhares de imagens de variados 
padrões de escoamento, que foram então analisadas, 
ora através de algoritmos programados em software 
apropriado, ora através de outros métodos. Buscou-se 
obter parâmetros tais como velocidade das bolhas 
alongadas, frações de vazio e vazões volumétricas. Os 
dados obtidos foram comparados com os indicados 
pelos equipamentos medidores da linha. Para certos 
padrões de escoamento, este método de aquisição de 
imagens capturadas por uma única câmera mostrou-se 
viável e eficiente, porém em outros casos apresentou 
limitações, não podendo ser estendido a todos os 
padrões de escoamento. 
Escoamento bifásico - Líquido-gás - Filmagem  
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ESTABILIDADE DO PONTO DE OPERAÇÃO DE 
BOMBA CENTRÍFUGA EM LINHA DE ESCOAMENTO 
DE LÍQUIDOS 
Michelle Bueno Garcia (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Antonio Carlos Bannwart (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
Bombas centrífugas são máquinas hidráulicas 
comumente utilizadas para transferir energia a um 
líquido, com a finalidade de transportá-lo de um ponto a 
outro em uma linha de escoamento. A vazão que se 
estabelece na linha é aquela para a qual a energia 
entregue pela bomba iguala à consumida pelo fluido ao 
longo da linha. Em testes realizados com óleo diesel, o 
circuito para estudo de transporte de fluidos montado 
no LABPETRO-CEPETRO apresentou um 
comportamento não condizente com a teoria das 
máquinas de fluxo. Com o aumento de rotação da 
bomba, a vazão permanecia constante e o diferencial 
de pressão caia. Observava-se formação de bolhas no 
tanque de diesel, o que fazia com que a bomba não 
operasse na região de maior eficiência. Tal 
comportamento aparentava estar relacionado a certos 
elementos construtivos da linha. Devido a esses 
problemas, alterações foram feitas no tanque visando 
estabilizar o ponto de operação da bomba. Com as 
modificações implementadas, o circuito foi testado com 
água e com diesel e os resultados de vazão e queda de 
pressão apresentaram valores teoricamente coerentes. 
Assim, conclui-se que as discrepâncias antes 
observadas eram causadas principalmente pela 
formação de bolhas no tanque de diesel. 
Ponto de operação - Bomba centrífuga - Escoamento 
 
 
T1253 
ESTUDO EXPERIMENTAL DA INFLUÊNCIA DO 
DISTRIBUIDOR DE GÁS NO PROCESSO DE 
FLUIDIZAÇÃO ENVOLVENDO AREIA E BIOMASSAS 
Patrícia Gomide Ferreira (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Araí Augusta Bernárdez Pécora 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 
 
O aumento da participação de fontes renováveis na 
matriz energética nacional exige o desenvolvimento 
tecnológico dos reatores envolvidos nos processos, 
sendo que, dentre os processos utilizados para esse 
fim, destacam-se aqueles que utilizam a tecnologia de 
leito fluidizado. O distribuidor de gás é parte integrante 
de um leito fluidizado e tem a função de sustentar o 
leito e promover a distribuição uniforme do gás através 
do leito de partículas sólidas. Neste trabalho verificou-
se a influência da geometria do distribuidor de gás no 
processo de fluidização de misturas binárias compostas 
por bagaço de cana de açúcar e areia, a partir da 
determinação experimental da queda de pressão no 
leito fluidizado em função da vazão de gás e da medida 

da altura do leito ao longo do raio da coluna. O sistema 
experimental está localizado no Laboratório de 
Processos Térmicos e Engenharia Ambiental da 
FEM/UNICAMP. O estudo também envolveu a 
caracterização das partículas de inerte e biomassa 
quanto à esfericidade, densidade e tamanho. O estudo 
mostrou que a geometria dos distribuidores de gás 
afeta a fluidodinâmica do leito e consequentemente a 
mistura entre seus componentes. 
Distribuidores de gás - Leito fluidizado - Biomassas 
 
 
T1254 
IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTO EM PLACA 
LAMINADA EM MATERIAIS COMPOSTOS 
INSTRUMENTADA COM REDE DE SENSORES 
PIEZELÉTRICOS 
André Luiz de Aguiar Ribeiro (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Carlos Alberto Cimini Junior (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
Materiais compósitos se caracterizam por serem 
compostos a nível macroscópico por duas ou mais 
fases especificamente projetados para exibir 
propriedades superiores às de seus materiais 
componentes individualmente. Neste sentido, o 
presente projeto teve como objetivo o desenvolvimento 
de uma metodologia para identificação de impactos em 
placas laminadas de materiais compósitos, estruturas 
estas utilizadas em diversas indústrias (aeroespacial, 
automobilística, náutica etc.) e que, devido a sua 
natureza, requerem um controle de qualidade especial. 
Para tanto, idealizou-se a identificação de tais impactos 
em placas através da configuração de arranjos de 
sensores piezoelétricos, os quais permitem 
sensoreamento em tempo real. Com este fim foram 
estudados algoritmos de localização, suas vantagens e 
desvantagens, desenvolvendo-se, em seguida, a partir 
de um modelo computacional de placa feito em MatLab, 
um algoritmo próprio baseado na revisão bibliográfica 
realizada. Testes  foram realizadas com o modelo 
numérico de uma placa compósita de 40.0 cm x 40.0 
cm de elevado grau de anisotropia e sensores em seu 
centro e suas esquinas, e o sistema retornou a 
localização esperada de impactos simulados com erros 
não superiores a 1.1 cm. 
Materiais compósitos - Localização de impactos - Sensores 

piezoelétricos 
 
 
T1255 
ADEQUAÇÃO DA RIGIDEZ E DA RESISTÊNCIA DO 
MATERIAL VOLTADA À AEROELASTICIDADE 
(AEROELASTIC TAILORING)  EM ASAS DE 
MATERIAL COMPOSTO 
Matheus Saliba e Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Carlos Alberto Cimini Junior (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
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A adequação da rigidez e da resistência voltada à 
aeroelasticidade (aeroelastic tailoring) aplicada a asas 
em material composto é um processo multidisciplinar 
por natureza, integrando os dois conceitos. A 
aeroelasticidade envolve interações entre aerodinâmica 
e estruturas, além da aeroservoelasticidade, que 
relaciona flexibilidade e controle. Os materiais 
compostos apresentam propriedades de rigidez 
direcional, de tal forma que se permite aos projetistas 
adequar a estrutura de maneira a atender os objetivos 
do projeto. Este projeto tem como objetivo, desenvolver 
e implementar uma rotina para a adequação da rigidez 
e da resistência voltada à aeroelasticidade em uma asa 
de material composto, visando minimizar o arrasto em 
sua configuração deformada de cruzeiro, através de 
técnicas híbridas já apresentadas na literatura. Para a 
execução do projeto foi feita uma extensa revisão 
bibliográfica acerca do tema a fim de identificar tais 
técnicas já existentes, principalmente com respeito à 
minimização do arrasto. Após definir a técnica de 
otimização, a plataforma Matlab® será utilizada na 
implementação de um algoritmo simplificado para 
permitir a análise de problemas desse tipo. Simulações 
serão executadas e os resultados serão comparados 
com aqueles obtidos na literatura, permitindo uma 
análise crítica do programa desenvolvido. 
Asa - Materiais compostos - Aeroelasticidade 
 
 
T1256 
DESENVOLVIMENTO DE SENSOR DE VISÃO 
APLICADO À AUTOMAÇÃO DO MÉTODO DE 
SELEÇÃO DE QUARTZO PARA PROCESSAMENTO 
DE CÉLULA SOLAR 
Francine Domingos de Paula (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Eric Fujiwara, Murilo Ferreira Marques dos Santos (Co-
orientadores) e Prof. Dr. Carlos Kenichi Suzuki 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 
 
A demanda por quartzo natural de elevada qualidade 
para fabricação de “silica glass” usada para o 
processamento de células solares fotovoltaicas vem 
crescendo na atualidade. Além da pureza química, o 
grau de transparência é fundamental no processo de 
seleção e controle de qualidade das lascas deste 
mineral. Contudo, a classificação das mesmas é hoje 
realizada de forma manual e a olho nu, sendo um 
processo lento, dispendioso e subjetivo. Tendo em vista 
essa problemática, foi desenvolvida uma metodologia 
para classificação das lascas de acordo com sua 
opacidade, onde amostras são submetidas à luz 
incidente monocromática e a um ambiente externo de 
pouca iluminação. Posteriormente à captura de 
imagens e sua digitalização, o processamento por 
algoritmos de redes neurais artificiais é realizado de 
modo a correlacionar os histogramas de cada camada 

de cores à graduação das lascas. Adicionalmente, para 
fins de comparação, as amostras foram classificadas de 
acordo com o cálculo de suas densidades. O resultado 
mostra que a análise de imagens fornece uma 
classificação com erro de 10,2% na graduação da 
lasca, sendo muito mais precisa, rápida e menos 
laboriosa do que outros métodos tradicionais de 
seleção. Assim, a aplicação desta técnica poderá 
proporcionar ganhos ímpares ao mercado de quartzo 
nacional. 
Lascas de quartzo - Visão computacional - Redes neurais artificiais 
 
 
T1257 
PURIFICAÇÃO DE PÓ DE QUARTZO PARA 
APLICAÇÃO EM SILICA GLASS UTILIZADO EM 
ALTA TECNOLOGIA 
Rafael Kakitani (Bolsista PIBIC/CNPq), Murilo Ferreira 
M. dos Santos e Prof. Dr. Carlos Kenichi Suzuki 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 
 
O Brasil é um dos maiores detentores de jazidas de 
quartzo, matéria-prima largamente utilizada na indústria 
de tecnologia avançada para a fabricação de silica 
glass, a qual exige um pó de quartzo de extrema 
pureza química. Desse modo, é frequente a busca por 
técnicas capazes de extrair as impurezas contidas no 
quartzo. Neste trabalho, são apresentados resultados 
experimentais sobre a técnica de lixiviação, aplicada 
em pós de quartzo brasileiros, estudando os seguintes 
parâmetros: tipo do solvente, concentração e pH da 
solução, temperatura e tempo de lixiviação, e ativação 
por ultrassom. Para os solventes, foram utilizados 
ácidos inorgânicos e água deionizada e destilada, esta 
última intensificada com o uso de ultrassom. A análise 
química ocorreu através das técnicas de espectrometria 
de fluorescência de raios-X e espectrometria de massa 
por plasma indutivamente acoplado. A partir de ensaios 
realizados em amostras de quartzo de diversas origens, 
foi possível inferir que o ácido clorídrico possui a melhor 
resposta em termos de purificação, eliminando 63,8% 
das impurezas. O aumento na temperatura gera um 
acréscimo de 10% no fator de purificação, e a lixiviação 
aquosa com um fator de purificação mínimo de 30% 
para as principais impurezas, demonstra ser uma 
alternativa viável com menor impacto ambiental. 
Quartzo - Lixiviação - Silica glass 
 
 
T1258 
DESENVOLVIMENTO DE SENSOR A FIBRA ÓPTICA 
POR MICROCURVATURAS APLICADO A 
MANIPULADORES MECATRÔNICOS 
ANTROPOMÓRFICOS 
Yu Tzu Wu (Bolsista PIBIC/CNPq), Eric Fujiwara e Prof. 
Dr. Carlos Kenichi Suzuki (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
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A presente pesquisa consiste no desenvolvimento de 
um sensor baseado em luva capaz de monitorar os 
movimentos da mão do usuário. Nesse sentido, a 
variável mecânica é convertida em sinal elétrico através 
de fibras ópticas multimodo acopladas a uma luva, 
utilizando material fixador nas regiões correspondentes 
às juntas metacarpofalângica e proximal falangeana 
dos dedos. O material fixador é aplicado 
periodicamente com um espaçamento de ~5 mm, e a 
tensão resultante da rotação das juntas é transmitida 
para as fibras em forma de microcurvaturas. O sistema 
possui como entrada uma luz incoerente e como saída 
um sinal de intensidade luminosa que é influenciado 
pelas atenuações causadas pelas microcurvaturas. 
Esse sinal é adquirido por uma câmera CCD conectada 
a um computador e tratado em tempo real por um 
programa desenvolvido em ambiente MATLAB. A 
calibração é realizada através de treinamento por redes 
neurais artificiais, baseado nas relações de intensidade 
luminosa em  função do ângulo. Dessa forma, dado um 
valor de intensidade qualquer, recupera-se a posição 
angular das juntas, observando-se um erro médio de 
~5.6° e ~3.7° para as juntas metacarpofalângica e 
proximal falangeana do dedo indicador, 
respectivamente. Assim, há possibilidades de aplicação 
da luva em teleoperação de robôs ou como interface 
para realidade virtual. 
Fibras ópticas - Sensores - Robótica 
 
 
T1259 
TIXOFORJAMENTO  E  TIXO-INJEÇÃO  DA  LIGA  
A356 
Talles Augusto Teixeira Tassone (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Dr. Eugenio José Zoqui (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
Os materiais metálicos fabricados para a tixo-
conformação têm despertado o interesse da área 
técnica, já que possibilita a conformação dos materiais, 
em especial as ligas de alumínio, foco do trabalho, a 
baixas pressões de conformação, com a utilização de 
um equipamento menor que os tradicionais, mais 
baratos e com baixo consumo de energia. O foco deste 
trabalho está na utilização da liga de alumínio A356, 
que é extremamente barata e amplamente difundida, 
indo de encontro ao custo muito elevado das ligas tixo-
conformáveis presentes no mercado. Para tanto, foi 
necessário o processamento do metal com adição de 
elemento refinador de grão, e seu vazamento em 
lingotes, resultando em um material com formato 
próximo do globular. A tixo-injeção do material foi 
realizada em uma injetora pneumática, com matriz de 
injeção aquecida. A capacidade de injeção do material 
se mostrou altamente influenciada pela temperatura da 
matriz e as condições de aquecimento do sistema, além 
do acabamento superficial do canal de infiltração. Ainda 

que utilizando-se um material próximo do globular com 
tamanhos de grão reduzido, os resultados obtidos não 
foram satisfatórios, com os parâmetros de aquecimento 
das matrizes e do canal limitados pelos equipamentos 
disponíveis no laboratório. Além da dificuldade de se 
reproduzir as condições de aquecimento e da alta 
heterogeneidade de temperatura nos corpos de prova. 
Tixoconformação - Fundição - Ligas de alumínio 
 
 
T1260 
PRODUÇÃO DA LIGA A329 PARA 
TIXOCONFORMAÇÃO 
Vinicius Moreira Pereira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Eugenio José Zoqui (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
O presente trabalho visa estudar a viabilidade de 
utilização de uma liga metálica amplamente difundida 
pelo mercado para uma operação não usual, a saber, 
seu processamento por tixoconformação. Para tanto 
busca-se testar o efeito da preparação da mesma via 
lingotamento sob agitação eletromagnética. O projeto 
prevê o lingotamento da liga A329 (Al-5,0wt%Si-
2,5wt%Cu) em um dispositivo especialmente 
confeccionado sob intensa agitação eletromagnética, 
ou seja, a preparação da matéria prima tixoconformável 
é feita através do controle da solidificação deste 
material. Após a preparação a mesma é testada para 
sua a sua aplicação final, ou seja, o reaquecimento até 
temperatura suficiente para se ter 45% e 65% de fração 
sólida. A análise metalográfica da região transversal e 
longitudinal é usada para se verificar a estabilidade do 
material a alta temperatura. Os resultados obtidos no 
projeto, poderão ser utilizados em futuro estudo de 
caracterização das propriedades reológicas e 
mecânicas e também servirá como base de estudos 
para projetos de melhoria das propriedades finais deste 
material, através de tratamentos térmicos.  
Fundição  - Tixoconformação - Ligas de alumínio 
 
 
T1261 
MEDIÇÃO DA TENSÃO SUPERFICIAL EM 
INTERFACE GÁS-LÍQUIDO 
Daniel Candeloro Cunha (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Eugênio Spanó Rosa (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
O estudo experimental em escoamentos de gás e 
líquido requer, com frequência, o conhecimento da 
tensão superficial. Esta é um dos parâmetros que 
define a forma da interface que, por sua vez, controla 
as forças interfaciais. Motivado pela necessidade do 
conhecimento desse parâmetro, foram definidas três 
metas no presente trabalho: i) revisão dos métodos de 
determinação da tensão superficial em interfaces gás-
líquido; ii) projeto do aparato experimental para operar 
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com o Método de Máxima Pressão de Bolha (MMPB); 
iii) construção do aparato experimental. Os resultados 
obtidos foram medidas de tensão superficial em 
diferentes interfaces líquido-ar. Esses foram 
comparados contra valores encontrados na literatura a 
fim de acessar a incerteza da técnica de medida. 
Concluiu-se que o método é adequado e que o aparato 
pode ser utilizado, de maneira confiável, para realizar 
medições de tensão superficial em interfaces gás-
líquido, de 25 dynas/cm a 70 dynas/cm, com incerteza 
de 1%. 
Tensão superficial - Escoamento bifásico - Experimental 
 
 
T1262 
MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE UM VEÍCULO 
HÍBRIDO SÉRIE OU PARALELO 
Arthur Germano Cardoso (Bolsista PIBITI/CNPq) e Prof. 
Dr. Franco Giuseppe Dedini (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
Este estudo prevê a simulação e análise em ambiente 
virtual ADAMS, programa de simulação dinâmica capaz 
de emular com fidelidade características dos corpos, de 
uma reconfiguração de um veículo comercial básico, 
com adição de motores elétricos, de modo a torna-lo 
um veículo híbrido que possa atual tanto de forma 
paralela quanto em série, bem como uma pista de 
testes para a análise de percurso urbano. Os objetivos 
deste projeto são a aplicação do software ADAMS em 
simulações dinâmicas veiculares computacionais, 
visando a comparação das configurações de veículos 
híbridos. A modelagem e análise em ambiente ADAMS 
permitem a utilização de motores elétricos e combustão 
para avaliação de desempenho em situações de 
trânsito urbano. Para que isto seja possível, é 
necessária uma integração entre os programas 
ADAMS, ProE, Matlab e Excel, onde a implementação 
do modelo simulado será feita através do ADAMS, 
componentes novos modelados no ProE e exportados 
para o ADAMS e o comportamento dinâmico de pneus 
e motores implementados através do MatLab e Excel. 
Neste projeto ficou comprovada a viabilidade de 
motorização híbrida serie ou paralelo em veículos 
urbanos convencionais adaptados na redução de 
consumo de combustível e manutenção do 
desempenho dinâmico. 
Simulação - CAE - Dinâmica veicular 
 
 
T1263 
TIPOLOGIA E FLUXO DE ENERGIA EM 
AMORTECEDORES VEICULARES 
Felipe Augusto Fernandes de A. Meirelles (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Franco Giuseppe Dedini 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 
 

Apesar do desenvolvimento tecnológico mundial e dos 
grandes avanços que ocorreram na área automotiva, 
existem pontos que só agora são explorados para 
aperfeiçoar o funcionamento do automóvel. Um desses 
pontos é a energia dissipada no amortecimento dos 
deslocamentos verticais do veículo. O estudo deste 
projeto PIBIC tem por objetivo verificar se o 
deslocamento sofrido por um amortecedor veicular, em 
sua função de amortecer variações verticais, pode ser 
utilizado como fonte de energia. Para tanto, deve-se 
calcular a energia despendida durante este 
amortecimento. Para isso o software de simulação de 
sistemas multicorpos, ADAMS/Car® é utilizado, 
simulando um trajeto padrão com desníveis senoidais, 
resultando em um conjunto de curvas histeréticas para 
cada deslocamento do conjunto suspensão 
amortecedor. Ao final do percurso tem-se um valor 
hipotético de energia recuperável. Até o momento os 
resultados apresentam-se favoráveis ao estudo de 
sistemas capazes de regenerar a energia dissipada no 
amortecimento veicular, uma vez que as curvas de 
histerese obtidas, apontam uma energia considerável 
despendida no amortecimento. Desta forma, o primeiro 
conjunto de resultados obtidos parecem indicar a 
viabilidade de recuperar esta energia, diminuindo em 
parte o gasto energético do veículo.  
Amortecedores - Simulação - Recuperação de energia 
 
 
T1264 
PROJETO E SIMULAÇÃO DE UMA PLATAFORMA 
MOTORIZADA PARA CADEIRAS DE RODAS 
Guilherme Fava de Macedo (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Franco Giuseppe Dedini (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
Este projeto tem por objetivo o teste e simulação de 
uma plataforma móvel para cadeirantes, desenvolvida 
no período de IC anterior, com preço acessível e fácil 
produção, visando suprir a necessidade de locomoção 
em ambientes externos por curtas distâncias. Este é um 
projeto de forte cunho social, já que, no Brasil, existe 
um atraso em termos de acessibilidade, onde faltam 
ruas com guias rebaixadas, ônibus adaptados não são 
facilmente encontrados e carros com adaptação são 
caros e fora da realidade da maior parte da população. 
A necessidade de uma solução se torna ainda mais 
importante quando analisados dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), que indicam, 24,6 
milhões de indivíduos apresentam algum tipo de 
incapacidade ou deficiência. Utilizando a plataforma 
computacional de simulação dinâmica ADAMS, foi 
realizado o estudo da dinâmica longitudinal, o 
comportamento da plataforma  devido a efeitos de 
aceleração e desaceleração e a análise do sistema de 
transmissão. Ao fim da simulação é possível analisar o 
comportamento dinâmico do módulo, obtendo, com 
isso, uma visão geral sobre seu desempenho e 
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permitindo a otimização de seus parâmetros físicos, 
visando obter a configuração mais apropriada para 
suprir os requisitos iniciais da plataforma. Um modelo 
viável e de baixo custo é apresentado. 
Cadeira de rodas - Inclusão social - Acessibilidade 
 
 
T1265 
SIMULAÇÃO E ANÁLISE DA DINÂMICA VEICULAR 
DE VEÍCULOS HÍBRIDOS 
Heron Jose Dionisio (Bolsista CPFL - Companhia 
Paulista de Força e Luz) e Prof. Dr. Franco Giuseppe 
Dedini (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
O projeto de um automóvel envolve diversas variáveis 
que precisam ser avaliadas para garantir o seu bom 
desempenho e, acima de tudo, segurança aos 
passageiros. Uma alternativa atual é a adaptação de 
veículos convencionais para novas variantes de 
motorização híbrida, combustão-elétrico como é 
atualmente feito com adaptações para gasolina-gás. 
Quando se modifica o projeto original, inserindo novas 
massas ao veículo e adaptando um motor elétrico 
fornecendo uma nova potência ao automóvel, precisa-
se avaliar como será o novo comportamento desse 
carro. Um dos métodos de se fazer isso é através de 
simulações utilizando o software multicorpos ADAMS, 
da MSC. Com um programa CAD ou mesmo no próprio 
ADAMS, pode-se importar/criar um modelo de carro e 
impor a esse modelo diversas condições a que um 
automóvel real está sujeito, como mudança de faixa, 
frenagem numa reta, percorrer uma curva, entre outras 
opções. Terminada a simulação, analisam-se os 
resultados obtidos comparando com o descrito na 
literatura da dinâmica veicular para avaliar a qualidade 
do modelo construído e, posteriormente, adequar as 
mudanças que serão efetuadas de modo a satisfazer os 
critérios de desempenho, conforto e segurança 
necessários a um veículo urbano. 
Simulação - Software multicorpos - Dinâmica veicular 
 
 
T1266 
MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE UM SISTEMA 
PARA SUPERAÇÃO DE DEGRAUS E BARREIRAS 
ARQUITETÔNICAS APLICÁVEL A CADEIRAS DE 
RODAS MOTORIZADAS 
Mayara Rosa Merege (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Franco Giuseppe Dedini (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
Na livre movimentação de usuários de cadeiras de 
rodas, os degraus ainda são obstáculos que dificultam 
o acesso a locais comuns do convívio social. Desta 
forma, pretendemos o desenvolvimento de um sistema, 
que acoplado a uma cadeira de rodas, é capaz de 
superar degraus e obstáculos. Para obter os 

parâmetros necessários para a modelagem deste 
sistema, foi realizada uma pesquisa de campo em 
locais cotidianos, a fim de obter as dimensões médias 
de degraus em que o sistema deve se adequar. Como 
a dinâmica do sistema se baseia em trens de 
engrenagens epicicloidais, a síntese deste mecanismo 
foi realizada simultaneamente com uma análise 
geométrica, que objetivou encontrar as dimensões de 
componentes da estrutura como o diâmetro das rodas, 
a distância entre rodas e o raio do planetário. Uma 
otimização computacional das dimensões das 
engrenagens que constituem o planetário foi realizada 
buscando uma menor potência requerida do motor. A 
estrutura foi modelada computacionalmente em um 
programa CAE, resultando na aprovação do modelo 
desenvolvido com engrenagens planetárias otimizadas. 
A estrutura desenvolvida é dividida em dois setores que 
possuem cada um dois conjuntos de três rodas. Os dois 
setores são acoplados por uma junta cilíndrica que 
possibilita trajetórias curvas no solo. 
Cadeira de rodas - Inclusão social - Acessibilidade 
 
 
T1267 
FORMAÇÃO DE COMBOIO DE VEÍCULOS 
AUTÔNOMOS USANDO MONOVISÃO E 
APONTADORES LASER 
Marcos Lignani de Miranda Heringer (Bolsista FAPESP) 
e Prof. Dr. Janito Vaqueiro Ferreira (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
No intuito de desenvolver sistemas que alterem o uso 
do carro como meio de transporte, este projeto visa 
criar um mecanismo que permita a locomoção através 
de comboio de veículos autônomos. Aplicar uma 
tecnologia como esta em uma frota reduz o consumo 
de combustível, a emissão de poluentes, o tempo no 
trânsito, reduzindo o tempo entre as arrancadas, e 
aumenta a segurança, evitando frenagens bruscas e 
mantendo uma distância mínima requerida entre os 
automóveis. Este estudo foi desenvolvido utilizando 
uma plataforma que apresenta uma câmera de 
monovisão, dois apontadores lasers e um compilador 
da linguagem C, o que permite utilizar sistemas 
embarcados. O funcionamento do robô Surveyor SRV-1 
se dá pelo rastreamento, utilizando a câmera, de um 
alvo, que em escala real seria o veículo à frente, o 
cálculo da distância entre eles utilizando visão aliada 
aos apontadores lasers e o controle do mesmo para 
que permaneça a uma distância estipulada dentro de 
um intervalo. Os algoritmos relacionados ao 
rastreamento e à aferição foram desenvolvidos para 
uso em laboratório e se mostraram viáveis. A técnica 
para seguir o objeto consiste em localizar a posição do 
centroide dos apontadores, que atingem a traseira do 
alvo. Enquanto a medição se dá pela identificação do 
pixel luminoso do laser e interpolação do dado na 
tabela de calibração. 
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Comboio - Veículos autônomos - Monovisão 
 
 
T1268 
EFEITO DE PARÂMETROS DE PROCESSO SOBRE 
A MICROESTRUTURA E RESISTÊNCIA A 
COMPRESSÃO DE AMOSTRAS DE TI-6AL-4V 
OBTIDAS POR SINTERIZAÇÃO SELETIVA A LASER 
Fellipe Gomes Gonçalves Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Dr. João Batista Fogagnolo (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
A liga de titânio Ti-6Al-4V apresenta biocompatibilidade 
e propriedades mecânicas elevadas, permitindo seu 
uso em implantes ortopédicos. Porém, tanto esta liga 
como o titânio comercialmente puro apresentam um 
módulo de elasticidade relativamente alto, cerca de 
114GPa, se comparado ao osso humano, que possui 
módulo de elasticidade variando de 0,5 a 20 GPa, 
dependendo do tipo do osso. Visando a diminuição 
desse módulo de elasticidade, desejável para evitar a 
reabsorção óssea, materiais com estrutura porosa 
podem ser utilizados para determinados implantes. 
Neste trabalho foram fabricadas por sinterização 
seletiva a laser amostras em forma de cubos, com 36 
furos passantes em todas suas faces e grau de 
porosidade de cerca de 69% em volume. As amostras 
foram tratadas termicamente a 1050º C e resfriadas em 
forno e em água. Os materiais foram caracterizados por 
metalografia óptica e ensaios de compressão. As 
amostras resfriadas lentamente apresentaram 
microestrutura do tipo α + β, enquanto que as amostras 
resfriadas rapidamente apresentaram estrutura 
martensítica. A dureza e resistência à compressão 
também se mostraram dependente da microestrutura 
desenvolvida. 
Biomateriais - Ligas de titânio - Metalurgia do pó 
 
 
T1269 
CARACTERIZAÇÃO DE LIGAS DE TITÂNIO DO 
SISTEMA TI-NB-SN OBTIDAS POR METALURGIA 
DO PÓ 
Guilherme Augusto R. T. de  A. do Amaral (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. João Batista Fogagnolo 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 
 
Novas ligas de titânio têm despertado a atenção devido 
à necessidade de produzir materiais com propriedades 
específicas para diferentes aplicações e quando se 
trata de implantes ortopédicos, são desejadas além de 
biocompatibilidade, características mecânicas próximas 
ao tecido ósseo. Atualmente, a liga de titânio que é 
amplamente empregada em próteses tem em sua 
composição Al e V, ambos considerados de 
biocompatibilidade duvidosa. Por tal motivo, o 
desenvolvimento de implantes com ligas de titânio do 

tipo b deve ser considerado, pois, além de exibirem 
comportamento mecânico desejado, estas ligas são 
compostas a partir de elementos não tóxicos, não 
alérgicos e de alta biocompatibilidade como o Nb. A 
utilização da metalurgia do pó como processo de 
fabricação pode produzir ligas com composição 
variada, além de produzir peças porosas, o que é 
vantajoso no aspecto da osseointegração. Para 
alcançar o objetivo do projeto, a caracterização da 
microestrutura e das propriedades mecânicas de ligas 
de titânio com fase β do sistema Ti-Nb-Sn, produzidas 
por sinterização de pós metálicos, após diferentes 
tratamentos térmicos, foram, inicialmente, realizados 
nas amostras tratamentos térmicos em atmosfera de 
argônio e então realizou-se a caracterização 
metalografica das mesmas. Foram obtidas amostras 
com presença de porosidade independente da 
quantidade de estanho presente na liga e foi detectado 
variação desta porosidade em diferentes pontos da 
amostra. 
Biomateriais - Ligas de titânio - Metalurgia do pó 
 
 
T1270 
MODELAGEM DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO 
PREDIAL UTILIZANDO SISTEMAS LÓGICOS 
REPROGRAMÁVEIS 
Amaro de Oliveira Silvares (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Marcos Corrêa de Carvalho (Co-orientador) e Prof. Dr. 
João Mauricio Rosario (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
A Automação Predial se desenvolveu tendo como 
principais objetivos trazer comodidade, conforto, 
segurança, redução de custos e um melhor uso dos 
recursos energéticos em residências e prédios 
comerciais. Esse desenvolvimento se deu de forma 
rápida, sem que a sociedade se adaptasse plenamente 
com seus benefícios e usos. Esse projeto de pesquisa 
foi desenvolvido no Laboratório de Automação 
Integrada e Robótica da Faculdade de Engenharia 
Mecânica da UNICAMP, e refere-se à modelagem de 
sistemas de automação predial, realizando a 
especificação de uma interface gráfica para 
implementação de software de supervisão e controle de 
um sistema domótico. Seu principal objetivo foi a 
criação de uma interface gráfica (GUI) que facilita a 
interação entre os usuários e o ambiente que se deseja 
controlar. Nessa interface o usuário é capaz de 
visualizar o estado do ambiente, bem como enviar 
comandos para o mesmo, tudo isso de forma clara e 
descomplicada no uso. O sistema consiste de uma 
interface desenvolvida em linguagem Flex (Adobe) e 
que se comunica via rede (cabeada ou WiFi) com um 
sistema lógico reprogramável baseado em 
microcontrolador. Como prova de conceito, este 
microcontrolador é capaz de acionar componentes 
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reais, como lâmpadas ou climatizadores, para 
demonstrar sua aplicação. 
Domótica - Automação - Predial 
 
 
T1271 
ESTUDO DO CONTROLE ATIVO DE RUÍDO EM 
DUTOS 
Lucas Barnabé de Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. José Maria Campos dos Santos (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
Sistemas de refrigeração de ar em ares-condicionados 
produzem ruídos indesejáveis no ambiente. Uma forma 
de controlar o ruído produzido é através da redução do 
nível sonoro nos dutos que carregam o fluxo de ar até o 
ambiente. Neste trabalho pretende-se analisar modelos 
de redução de ruído em um duto usando um sistema de 
controle ativo de ruído baseado na técnica por 
alimentação direta (“feedforward”) ou realimentação 
(“feedback”). Estudamos ambos os modelos e 
analisamos as peculiaridades de cada método quanto 
da aplicação. A idéia básica do controle ativo de ruido 
envolve um sistema eletro-acústico ou eletro-mecânico 
que cancela o ruído primário (indesejável) baseado no 
princípio da superposição de ondas; especificamente 
um anti-ruído de igual amplitude, porém em oposição 
de fase, é gerado e combinado com o ruído primário, 
resultando no cancelamento de ambos. Utilizamos a 
teoria e a técnica de Controle Adaptativo na obtenção 
do controlador, pois a fonte de ruído e o próprio 
ambiente variam com o tempo. Assim, os parâmetros 
do controlador são atualizados constantemente durante 
a ação de controle, a fim de minimizar o sinal de erro. 
Especificamente neste caso, utilizamos o algoritmo de 
mínimo erro médio quadrático - LMS. O método 
escolhido foi implementado computacionalmente e 
comparado com resultados obtidos na literatura. 
Controle ativo de ruído - Acústica - Controle 
 
 
T1272 
ANÁLISE ESTRUTURAL DINÂMICA DO TAMPO DE 
UM VIOLÃO ACÚSTICO DE MATERIAL COMPÓSITO 
USANDO O MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 
Vinicius Dias de Lima (Bolsista PIBITI/CNPq) e Prof. Dr. 
José Maria Campos dos Santos (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
O corpo do violão é um sistema vibroacústico 
complexo, que consiste de uma placa com um furo 
(boca) na parte frontal (tampo), as placas laterais 
(faixas) e a placa traseira (fundo). O furo e a vibração 
das placas são as fontes de radiação sonora 
relevantes, onde a placa frontal é aquela que radia a 
maior parte da energia sonora. A madeira é mais 
freqüentemente usada na construção de instrumentos 
musicais, mas materiais compósitos também têm sido 

usados para este fim. A principal vantagem origina-se 
na bem conhecida capacidade dos materiais 
compósitos em combinar características de rigidez 
estrutural e baixo peso. O objetivo desse trabalho foi 
avaliar o comportamento dinâmico do tampo de um 
violão construído com material compósito tipo fibra de 
carbono reforçada com polímero utilizando o método 
numérico dos elementos finitos. Inicialmente foi feita a 
implementação computacional do método analítico em 
MATLAB® e construíram-se modelos numéricos de 
placas quadradas de compósito no ABAQUS®. A partir 
destes modelos, a validade do método numérico em 
representar materiais compósitos foi verificada e 
estendida para a utilização em modelos de compósito 
do tampo do violão. O método de resposta em 
freqüência foi aplicado no modelo numérico, para 
comparação com os resultados experimentais para o 
tampo. 
Instrumento musical - Acústica - Elementos finitos 
 
 
T1273 
MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE UMA BANCADA 
DE VIBRAÇÃO TORCIONAL USANDO A 
BIBLIOTECA MODELICA 
Henrique Godoy de Carvalho (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Juan Francisco Camino dos Santos 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 
 
A simulação utilizando-se programas computacionais 
permite uma análise em curto tempo e com custos 
reduzidos. Além de possibilitar a elaboração de ensaios 
que não poderiam ser realizados experimentalmente. A 
biblioteca Modelica tem se difundido bastante como 
uma ferramenta de modelagem e simulação numérica. 
Os diagramas de bloco desta biblioteca representam 
elementos mecânicos cujas equações de movimento 
encontram-se pré-determinadas. Usando-se esses 
diagramas, foi assim possível modelar uma bancada de 
vibração torcional, composta de dois discos rotativos 
conectados por um eixo flexível. O sistema é acionado 
por um servomotor interligado ao primeiro disco através 
de um acoplamento rígido. Para validar os diferentes 
modelos desenvolvidos, os resultados numéricos 
obtidos pelo Modelica foram comparados aos obtidos 
pelo Matlab. As velocidades dos discos, obtidas por 
ambos os programas, foram semelhantes. Nos 
resultados do Matlab, observou-se a presença de uma 
vibração de alta freqüência. Ensaios experimentais 
estão sendo efetuados para serem usados na validação 
dos modelos desenvolvidos. 
Linguagem modelica - Modelagem dinâmica - Vibração torcional 
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ESTUDOS SOBRE TUBO VERTICAL COM ALETAS 
AXIAIS E ESTIMULADOR INTERNO DE 
TURBULÊNCIA 
Gabriela Ibrahim Zopolato (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Kamal Abdel Radi Ismail (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
O armazenamento de calor na forma de calor latente 
representa uma alternativa de grande potencial em 
sistemas intermitentes e de conservação. Uma das 
geometrias menos exploradas na literatura e no campo 
de aplicação é a geometria cilíndrica com aletas fixadas 
radialmente ao longo do tubo. As aletas neste caso 
representam dispositivos para aumentar a taxa de 
transferência de calor e assim a solidificação do PCM. 
Dessa forma, este estudo visa investigar as influências 
dos parâmetros geométricos e operacionais sobre a 
velocidade da interface, tempo de solidificação 
completa e massa total solidificada e 
consequentemente a energia total armazenada. Na 
investigação experimental foram testados tubos com 
diversas aletas variando os diâmetros de 40 a 180 mm, 
várias vazões de fluido secundário e várias 
temperaturas de operação com o objetivo de quantificar 
os efeitos das aletas sobre a taxa de solidificação ou 
velocidade da interface, tempo de solidificação 
completa e a massa solidificada total. As medidas 
experimentais são usadas para validar o modelo e 
confirmar a possibilidade de sua utilização na previsão 
de desempenho desse tipo de arranjo de tubos. As 
medidas e as previsões numéricas mostram boa 
concordância estabelecendo assim a validade do 
modelo proposto. 
Armazenador de calor - Calor latente - Promotores de turbulência 
 
 
T1275 
ANÁLISE DA DINÂMICA E DAS CONDIÇÕES DE 
ESTABILIDADE EM SISTEMAS ROTATIVOS COM 
MANCAL SEGMENTADO 
Antonio Carlos Sanches G. P. Carneiro (Bolsista 
FAPESP), Gregory Bregion Daniel e Profa. Dra. Katia 
Lucchesi Cavalca Dedini (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
A análise dos mancais presentes em sistemas rotativos 
possui grande importância na análise do movimento 
global deste sistema. As condições gerais de operação 
e a estabilidade em determinadas velocidades são 
determinadas pelas características destes 
componentes de apoio. A necessidade crescente de 
máquinas maiores e mais rápidas impulsionou o 
surgimento de mancais segmentados, que possuem 
alta estabilidade em uma ampla faixa de rotações. O 
equacionamento do movimento de rotores é feito por 
meio do método de elementos finitos, o qual depende 
da determinação correta e adição criteriosa dos 
coeficientes dinâmicos dos mancais. Tais coeficientes 

podem ser determinados por meio de dois modelos: o 
completo, que considera o movimento angular dos 
segmentos no interior do mancal, e o condensado, que 
reduz os coeficientes para os movimentos de 
translação, apenas. Ambos os métodos foram utilizados 
para o cálculo da resposta de um rotor de Laval em 
uma determinada frequência e seus resultados 
comparados. Nesta análise, observou-se que a 
amplitude de movimento determinada pelo modelo 
completo é maior do que a calculada pelo modelo 
condensado. Futuramente, a análise comparativa será 
expandida para sistemas de maior complexidade, de 
modo a verificar as diferenças nos comportamentos 
dinâmicos, e o método completo será adicionado no 
software Rotortest®, do Lamar. 
Mancais segmentados - Estabilidade - Coeficientes dinâmicos 
 
 
T1276 
DETERMINAÇÃO DO CARREGAMENTO DINÂMICO 
EM MANCAIS DE ESFERA DE CONTATO ANGULAR 
Gustavo Zarpelon Radaelli (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP) e Profa. Dra. Katia Lucchesi Cavalca Dedini 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 
 
Os mancais de elementos rolantes possuem um papel 
expressivo dentre os componentes de um sistema 
rotativo, tendo como sua principal função o suporte de 
um elemento rotativo. Como os mancais trabalham na 
interface entre elementos fixos e móveis, eles estão 
sujeitos a diversas falhas. O foco deste projeto é 
realizar um estudo dinâmico de um mancal de esferas 
que está submetido a um carregamento axial e/ou 
radial e operando a altas rotações, isto é, as forças 
centrípetas e os momentos giroscópicos não poderão 
ser negligenciados e irão influenciar o carregamento 
dinâmico do mancal. A resolução do sistema é obtida a 
partir do método Newton-Raphson, sendo utilizada 
como uma estimativa inicial a solução encontrada na 
análise estática do mancal. Como respostas, são 
obtidos os valores do deslocamento da pista interna, 
ângulos dos contatos (diferentes na pista interna e na 
pista externa), deformações nos contatos e velocidades 
de rotação da esfera. Analisando os resultados 
encontrados foi possível determinar a influência da 
força centrípeta e do momento giroscópico no 
carregamento das esferas e nos ângulos de contato. 
Como esperado, o contato entre esfera e pista externa 
está sujeito a um maior carregamento e um menor 
ângulo de contato, enquanto no contato da pista interna 
o carregamento é menor e o ângulo de contato é maior. 
Mancal de elemento rolante - Contato angular - Distribuição de 

carregamento 
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ANÁLISE NUMÉRICA DE SELOS MECÂNICOS DE 
FLUXO APLICADOS A ROTORES 
Larissa Galera (Bolsista PIBIC/CNPq e FAPESP) e 
Profa. Dra. Katia Lucchesi Cavalca Dedini 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 
 
Os selos de fluxo, também conhecidos como selos 
mecânicos, são essenciais para o funcionamento de 
máquinas rotativas de grande porte. Estes 
componentes controlam o vazamento do fluido de 
trabalho e, devido à perda de carga entre a entrada e a 
saída do selo, exercem uma influência significativa na 
dinâmica dessas máquinas. Essa perda de pressão 
pode ser representada, no modelo matemático, pelos 
coeficientes equivalentes de rigidez e amortecimento. 
Por isso, a análise matemática destes elementos é de 
significativa importância no âmbito das máquinas 
rotativas. Muitos estudos foram, e são realizados, a fim 
de se determinar os coeficientes dinâmicos para 
diversos tipos de selos, por meio das equações 
governantes dos fluidos, representadas por diversos 
modelos matemáticos. Neste projeto, a análise do selo 
plano e cilíndrico é realizada utilizando o método de 
volumes finitos. A escolha desse método é de extrema 
importância quando se pretende analisar outros tipos 
de selos, em que sua geometria varia ao longo de seu 
comprimento. Assim, foi possível, a partir da análise 
estática das equações, determinar a distribuição de 
velocidade circunferencial e de pressão ao longo do 
selo, além de verificar como suas características 
geométricas afetam essas variáveis. O próximo passo é 
determinar as forças de restituição, a partir da 
modelagem dinâmica em volumes finitos, e com isso 
determinar os coeficientes equivalentes de inércia, 
rigidez e amortecimento. 
Selos de fluxo - Máquinas rotativas - Volumes finitos 
 
 
T1278 
MODELAGEM DAS FORÇAS DE CONTATO NÃO 
LINEARES EM MANCAIS DE ELEMENTOS 
ROLANTES 
Leticia Bizarre (Bolsista SAE/UNICAMP), Fábio Nonato 
de Paula e Profa. Dra. Katia Lucchesi Cavalca Dedini 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 
 
Com a necessidade da diminuição do tempo de projeto, 
a utilização de modelos computacionais para simulação 
de componentes mecânicos constitui fase fundamental 
de projeto de máquinas e equipamentos, avaliando 
parâmetros de projeto e minimizando testes físicos em 
protótipos. Assim, o trabalho baseia-se no estudo da 
dinâmica de mancais de elementos rolantes e na 
modelagem computacional que permite conhecer sua 
influência sobre o sistema completo. Utilizando a teoria 
de lubrificação elastohidrodinâmica (EHD), que permite 

uma modelagem mais precisa do filme de óleo e 
aproximando este por um conjunto de molas e 
amortecedores não lineares, usou-se o 
equacionamento do EHD, que permitiu a 
implementação de modelos numéricos de força de 
contato não lineares para diversas condições de 
aplicação. As rotinas de cálculo computacionais partem 
de dados calculados de forças e deslocamentos aos 
quais o mancal está sujeito, e calcula parâmetros 
físicos necessários, como rigidez e amortecimento total 
do conjunto pista interna e pista externa. Tais 
parâmetros são usados no equilíbrio estático, que 
permite o cálculo do deslocamento total do anel interno 
em relação ao externo, supostamente fixo. O 
deslocamento é usado no equilíbrio dinâmico, e 
consegue-se calcular a força total no mancal, e a 
distribuição da mesma nos elementos rolantes que 
neste caso são esferas. 
Teoria de contato de Hertz - Forças de contato - Mancais de 

elementos rolantes 
 
 
T1279 
ESTUDO ANALÍTICO E PROJETO DE UM 
GIROSCÓPIO DIDÁTICO 
Matheus Freire Wu (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Katia Lucchesi Cavalca Dedini (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
O efeito giroscópico associado a corpos em rotação se 
apresenta em diversas aplicações, seja em simples 
brinquedos como piões, ou na eletrônica na forma de 
instrumentos de posicionamento tais como sensores e 
estabilizadores, até a área da mecânica como um 
importante fator a ser considerado em projetos de 
máquinas rotativas submetidas a certo 
desbalanceamento. No entanto muitas vezes tal 
fenômeno não aparenta ser tão intuitivo quanto as leis 
de Newton aplicadas a corpos de translação pura. Com 
isso em mente, tem-se como objetivo do projeto criar 
um giroscópio didático para demonstrações em sala de 
aula. Para isso, foram estudadas e deduzidas as 
equações gerais de movimento e a partir delas criados 
programas para resolver numericamente o sistema de 
equações diferencias de acordo com diferentes 
condições de entradas, ou ainda, situações de 
operação. Assim, com auxílio do programa foram 
estimados o dimensionamento geral da geometria e as 
velocidades de rotação necessárias para o projeto, e 
então realizadas algumas simulações de alguns 
experimentos previstos para quando o giroscópio for 
concluído. Por fim foram feitos os primeiros desenhos 
de projeto do giroscópio. 
Giroscópio - Quantidade de movimento - Rotores 
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SÍNTESE E ANÁLISE DO PAR CINEMÁTICO CAMO-
SEGUIDOR PARA MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO 
Natália Akemi Hoshikawa Tsuha (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Katia Lucchesi Cavalca 
Dedini (Orientadora), Faculdade de Engenharia 
Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
O mecanismo camo-seguidor desempenha um 
importante papel em máquinas e equipamentos 
modernos, sendo amplamente usado em motores de 
combustão interna, linhas de produção, máquinas 
ferramenta, etc. O foco do projeto é o estudo 
cinemático, o qual foi dividido em duas partes: síntese e 
análise, tanto para o seguidor de face plana quanto 
para o de rolete em movimento de translação. A partir 
de uma dada curva de deslocamento, traçou-se o 
desenho do perfil do camo. Além disso, obteve-se a 
velocidade e a aceleração do seguidor, raio de 
curvatura e tensão de Hertz no contato. Tal 
procedimento foi feito para diferentes curvas, as quais 
são típicas do estudo do par cinemático camo-seguidor: 
cicloidais, harmônicas e polinomiais de oitava ordem. 
Para evitar a perda de contato entre o camo e o 
seguidor, o que causaria vibrações e impactos, a 
função de deslocamento tem que ser contínua em sua 
primeira e segunda derivada em todo intervalo. Tal 
continuidade garante que a terceira derivada – jerk – 
seja finita, o que acarreta transições de velocidade e 
aceleração mais suaves. Como cada tipo de função tem 
sua própria peculiaridade, faz-se importante analisar a 
necessidade de cada caso para a escolha da curva que 
vai atender às expectativas em relação ao 
deslocamento visado, à perda de contato, à velocidade 
e a aceleração do seguidor e à tensão de contato 
gerada. 
Camos - Síntese de mecanismos - Análise cinemática 
 
 
T1281 
MODELAGEM E ANÁLISE DE ATUADORES 
ELETROMAGNÉTICOS PARA CONTROLE DE 
VIBRAÇÕES 
Rafael Pilotto (Bolsista SAE/UNICAMP), Ricardo 
Ugliara Mendes e Profa. Dra. Katia Lucchesi Cavalca 
Dedini (Orientadora), Faculdade de Engenharia 
Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
O uso de atuadores magnéticos para redução de 
vibrações visa substituir, em algumas ocasiões, os 
mancais magnéticos, uma vez que o atuador magnético 
envolve requisitos de projeto de menor complexidade 
em sua configuração. O projeto consiste em avaliar 
como um atuador magnético se comporta ao controlar 
as vibrações em uma viga delgada de material 
metálico, modelada através da teoria clássica de 
vibrações mecânicas. Os resultados preliminares foram 
verificados com exemplos disponíveis na literatura, para 
uma gama de frequências e condições inicias 

associadas ao primeiro modo de vibrar do componente 
elástico. Considerando-se propriedades e 
características geométricas específicas da viga 
(material, dimensões, módulo de elasticidade), foram 
obtidas as respostas dinâmicas no domínio do tempo  
para o caso de uma força externa aplicada em uma de 
suas extremidades. Uma vez concluído o modelo 
básico do sistema vibrante, o modelo do atuador 
magnético é inserido no sistema com auxílio da teoria 
de controle de sistemas mecânicos, o qual é 
representado através dos modelos de uma série de 
componentes eletrônicos (amplificador, controlador PID, 
etc). Segue-se uma modelagem por elementos finitos 
da viga, permitindo a avaliação do atuador no controle 
de modos de vibrar em frequências mais elevadas para, 
finalmente, comparar os resultados numéricos com 
testes em uma bancada experimental equivalente. 
Atuador - Vibrações - Mancal 
 
 
T1282 
SIMULAÇÃO DE MISTURA ÁLCOOL-ÓLEO EM 
MICROMISTURADOR PELO MÉTODO LATTICE-
BOLTZMANN 
Fabíola Martins Campos de Oliveira (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Luiz Otávio Saraiva Ferreira 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 
 
O recente uso de unidades de processamento gráfico 
de propósito geral (GPGPUs) tem contribuído para a 
aceleração de cálculos complexos, diminuindo assim o 
custo computacional. Essa ferramenta vem sendo 
aplicada com êxito na área de mecânica dos fluidos, na 
qual o custo computacional é elevado. Nesse contexto, 
este trabalho objetiva simular na GPU o escoamento de 
fluidos bifásicos passando por micromisturadores. Para 
isso, utilizou-se o simulador Sailfish, baseado na 
linguagem CUDA C e com scripts para a simulação na 
linguagem Python. O simulador baseia-se no método 
Lattice-Boltzmann, que simplifica a modelagem através 
da abordagem de partículas de fluido, satisfazendo as 
equações de Navier-Stokes no nível macroscópico. 
Alguns exemplos de autômatos celulares, que 
originaram o método, foram implementados em CUDA 
C e os escoamentos monofásicos mais fundamentais 
foram simulados a fim de validar o simulador. Em 
seguida, realizaram-se simulações de escoamentos 
bifásicos passando por dois tipos de micromisturadores: 
o ômega e o tesla. 
Simulação - Microfluídica - Partículas 
 
 
T1283 
CARACTERIZAÇÃO DA LIGA TI6AL4V PRODUZIDA 
POR PROTOTIPAGEM RÁPIDA 
Guilherme Arthur Longhitano (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Maria Aparecida Larosa (Co-orientadora) e Profa. Dra. 
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Maria Clara Filippini Ierardi (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
A prototipagem rápida é uma tecnologia que tem sido 
bastante utilizada na área médica. Quando associada 
às técnicas de tomografia computadorizada e 
ressonância magnética, a prototipagem rápida pode ser 
empregada tanto para a construção de biomodelos 
sólidos, que reproduzem as estruturas anatômicas e 
permitem um planejamento cirúrgico, quanto para a 
produção de próteses e implantes personalizados. Este 
trabalho tem como objetivo analisar os parâmetros de 
processamento para a construção de próteses 
biomédicas implantáveis, através de amostras 
produzidas a partir do pó da liga Ti-6Al-4V, utilizando a 
técnica de Sinterização Direta de Metais por Laser 
(DMLS - Direct Metal Laser Sintering). A caracterização 
microestrutural das amostras foi realizada através de 
microscopia óptica e microscopia eletrônica de 
varredura. Ensaios de microdureza Vickers foram feitos 
utilizando uma carga de 500 gf. A partir dos resultados 
obtidos está sendo analisada a influência dos 
parâmetros de processamento na microestrutura e na 
microdureza das amostras produzidas por DMLS.   
Implantes - Ligas de Ti - Prototipagem rápida 
 
 
T1284 
ESTUDO COMPARATIVO DE MODELOS DE 
VOLANTES DE DUPLA MASSA DE TRENS DE 
POTÊNCIA AUTOMOTIVOS 
Alexandre Luchesi de Almeida (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Milton Dias Junior 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 
 
O processo de combustão interna dos motores atuais 
aliado à geometria característica destes promove a 
geração de torque com algumas flutuações, que incitam 
vibrações nos componentes do trem de potência. 
Soma-se a isso a tendência atual de aumentar a 
capacidade de torque específico dos motores e reduzir 
o momento de inércia dos componentes e agrava-se 
ainda mais os problemas de vibrações no sistema 
automotivo. Sendo assim, pesquisa-se a possibilidade 
de utilizar novas tecnologias para amenizar tais 
vibrações, uma delas, a utilização do Volante de Dupla 
Massa (VDM) em substituição ao volante de inércia 
simples. Para tanto, estudou-se as influências que a 
inserção deste componente, bem como a variação de 
seus parâmetros, exerce principalmente nas 
frequências naturais do sistema como um todo. O VDM 
possibilita aumentar o momento de inércia ligado ao 
motor, amenizando as vibrações e transportando as 
frequências naturais do sistema para fora do regime de 
trabalho ao qual o motor foi projeto para trabalhar, 
enquanto reduz o momento de inércia acoplado à 
transmissão, reduzindo os esforços desta. 

Trem de potência - Vibrações - Não linearidades 
 
 
T1285 
ESTUDO DE RATTLE EM TRENS DE POTÊNCIA DE 
VEÍCULOS AUTOMOTIVOS 
Bruno Fineto (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Milton 
Dias Junior (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
Gear rattle é um fenômeno existente em trens de 
potência caracterizado por um ruído desconfortável 
proveniente da caixa de câmbio. Decorrente do choque 
dos dentes de pares engrenados que não são 
solicitados para a transmissão de torque. Estes 
choques ocorrem devido as não-linearidades do 
sistema, como a folga entre os pares engrenados 
(backlash) e as flutuações de torque do motor. A 
ocorrência deste fenômeno acarreta em vibrações 
excessivas, além do ruído audível em determinadas 
frequências, podendo causar falhas. O objetivo deste 
trabalho foi estudar este fenômeno existente em trens 
de potência de veículos automotivos. Na primeira etapa 
instrumentou-se um veículo de passeio e 
desenvolveram-se testes semelhantes com o da 
indústria para entender os diversos fatores e condições 
em que ocorre o rattle. Na segunda etapa foi 
desenvolvido modelos de rattle com 4 graus de 
liberdade com histerese na embreagem e backlash em 
pares engrenados que não transmitiam potência. Com 
isso, os modelos foram simulados em Matlab® e feitos 
análises de quais pares engrenados sofriam mais 
choques de acordo com determinada marcha engatada. 
Esses resultados foram comparados com os medidos 
experimentalmente e foi possível estimar as condições 
mais propicias para a ocorrência do rattle neste veículo 
e com a devida modelagem. 
Rattle - Trem de potência - Vibrações 
 
 
T1286 
ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA JUNTA UNIVERSAL E 
DO EIXO CARDÃ EM TRENS DE POTÊNCIA 
AUTOMOTIVOS 
Matheus Fernando Andrade Santos Lima (Bolsista 
SAE/UNICAMP), Hugo Heidy Miyasato (Co-orientador) 
e Prof. Dr. Milton Dias Junior (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
A movimentação de um automóvel depende que o 
torque gerado pelo motor seja transmitido às rodas pelo 
trem de potência (powertrain). Nos veículos de tração 
traseira esse sistema de transmissão de potência deve 
acomodar o desalinhamento entre os componentes e o 
movimento vertical do eixo traseiro, transmitindo o 
torque de maneira uniforme mesmo na presença de 
desníveis no percurso. Uma das formas mais comuns 
de cumprir esses requisitos de funcionamento do 
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sistema consiste no uso de juntas universais e eixo 
cardã. Entretanto, devido à sua constituição cinemática, 
a junta universal transmite o torque com pequenas 
flutuações, mesmo com um torque constante no eixo de 
entrada. No estudo realizado foi possível observar que 
a amplitude dessa oscilação é crescente com o ângulo 
desalinhamento entre os eixos. A partir da formulação 
cinemática das juntas, fizeram-se simulações 
computacionais em MATLAB para analisar a influência 
do ângulo de articulação e interação de múltiplas juntas 
na vibração torcional do sistema. Além disso, o eixo 
cardã foi modelado através do método dos elementos 
finitos, possibilitando o levantamento das frequências 
naturais e a análise dos seus modos de torção e flexão.  
Trem de potência - Vibrações - Junta universal 
 
 
T1287 
FUSÃO DE MONOVISÃO COM LASER SICK PARA 
MODELAGEM DE AMBIENTE COMPUTACIONAL 3D 
João Luis Baldo Martins (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Pablo Siqueira Meirelles (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
O auxílio a humanos, por sistemas automatizados, 
autônomos e semi-autônomos, é uma tendência 
decorrente da evolução tecnológica. Os robôs móveis e 
sistemas de auxílio ao condutor são exemplos disso. A 
partir de uma necessidade explícita ou emergente, os 
sistemas autônomos ou semi-autônomos vêm atender 
substituindo ou auxiliando condutores. A percepção e o 
entendimento do ambiente por esses sistemas são de 
vital importância para sua navegação. Neste sentido, o 
presente projeto visou criar um método para 
modelagem de um ambiente 3D computacional para 
utilização em sistemas autônomos e semi-autônomos a 
partir da fusão de dados fornecidos por dois sensores 
distintos: uma câmera de monovisão e um laser SICK 
LMS-291, aparelho este capaz de fazer a varredura de 
todos os pontos de um vetor de um plano. Para o laser 
adquirir os dados de uma matriz do ambiente, ele foi 
posto na vertical associado a uma rotação. No projeto, 
primeiramente, foi feito um estudo em cima dos 
trabalhos já realizados nessa área e um estudo do 
funcionamento do laser e da câmera. Após isso foi 
criado algoritmo para o tratamento dos dados recebidos 
dos sensores. Com isso, foi gerado um método para 
seleção da área comum, aquela que ambos os 
sensores capturam. Por fim, um método autônomo para 
união dos dados tratados foi desenvolvido.   
Fusão sensores - Laser sick monovisão - Ambiente 3D 
 
 
T1288 
ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE AÇOS 0,7%C 
MICROLIGADOS SOB DESGASTE ABRASIVO 
Liana Cézar Barros (Bolsista IC CNPq), Solange 
Tamara Fonseca e Prof. Dr. Paulo Roberto Mei 

(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 
 
Em termos de carga transportada, o sistema ferroviário 
brasileiro é o maior da América Latina. O desgaste 
abrasivo na interface roda-trilho deste sistema constitui 
um dos principais problemas econômicos associados a 
este tipo de transporte, exigindo que um grande número 
de rodas seja retrabalhado ou substituído. No desgaste 
abrasivo, o material é destacado de uma superfície 
sólida por partículas duras de uma das superfícies de 
contato, no chamado modo de desgaste por ranhuras, e 
por partículas que se introduzem no espaço entre as 
superfícies, no modo de desgaste por rolamento. 
Estudou-se, neste trabalho, o comportamento de aços 
0,7%C, com e sem adição de microligantes (nióbio e 
molibdênio), sob o ensaio de desgaste abrasivo por 
rotação de esfera fixa para diferentes cargas e 
parâmetros, como a preparação da esfera para o 
ensaio, visando a observação do efeito de diferentes 
elementos no desgaste abrasivo dos aços ensaiados. 
Para tanto, foram realizados ensaios de dureza, análise 
por microscopia ótica, caracterização de microestrutura 
e cálculo de comprimento das calotas por microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) e calculados os 
coeficientes de desgaste em cada situação. Estes 
dados são relacionados em gráficos, tabelas e figuras, 
e comparados. Este trabalho está sendo feito em 
colaboração com a MWL Brasil. 
Desgaste abrasivo - Aços microligados - Rodas ferroviárias 
 
 
T1289 
ESTUDO DA INTERAÇÃO SOLO-RISER RÍGIDO DE 
CATENÁRIA LIVRE 
Victor Rodrigues Alves (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Renato Pavanello (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
O presente projeto trata da interação solo-riser em 
catenária livre e visa fazer uma análise computacional 
de tal interação com diferentes representações de solo, 
tais como Winkler e por elementos finitos. Para isso foi 
utilizado o software de elementos finitos Ansys, na 
criação da malha e análise de carregamentos e 
resultados, que foram comparados com outros obtidos 
previamente na literatura. Além disso, o projeto também 
explora uma interface do Ansys ainda pouco conhecida 
chamada Aqwa. Essa interface é voltada para 
aplicações em engenharia offshore e possibilita a 
modelagem de risers e a representação de estruturas 
ao arrasto e à flutuabilidade, por exemplo. Para cada 
modelo de solo foram analisados os equilíbrios tanto 
estático quanto dinâmico da estrutura no modelo global. 
Na modelagem com o Ansys, foi considerado apenas o 
peso próprio, enquanto que, com a interface Aqwa, será 
possível a adição de carregamentos, como a corrente 
marítima e o movimento da embarcação.  O projeto 
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poderá ser aplicado a estruturas offshore de exploração 
de petróleo em águas profundas e espera-se que ele 
auxilie em futuros estudos na área de pesquisa de  
risers e afins. 
Solo - Riser - Catenária 
 
 
T1290 
ESTUDO EXPERIMENTAL DE ESCOAMENTOS 
INTERMITENTES PADRÃO GOLFADAS EM UMA 
TRANSIÇÃO VERTICAL ASCENDENTE-
HORIZONTAL 
Domenico Mendonça De Santis Sica (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Ricardo Augusto Mazza 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 
 
O escoamento bifásico líquido-gás no padrão golfadas 
vem sendo largamente pesquisado na FEM/UNICAMP 
pelo grupo de escoamentos bifásico (2PFG) devido a 
sua grande importância na indústria, principalmente a 
de petróleo, que é assunto recorrente após a 
descoberta do pré-sal. No entanto, ainda existem 
poucos estudos experimentais relacionados a transição 
vertical ascendente para horizontal nesta configuração. 
Nos experimentos envolvendo escoamento bifásico, a 
coleta de dados geralmente é feita através de sensores 
de impedância – método consagrado na comunidade 
científica – através do qual é possível medir a 
velocidade do nariz de bolha na horizontal e na vertical. 
Neste experimento, além destes sensores, foi utilizada 
uma câmera de alta velocidade para o cálculo das 
velocidades de bolha. Parâmetro de distribuição e 
velocidade de deslizamento foram calculados a partir 
das velocidades de bolha. Quando os dois métodos 
experimentais foram comparados, encontraram-se 
desvios inferiores a 20% para o parâmetro de 
distribuição para a vertical e horizontal, validando-se, 
assim, os dados obtidos pela câmera. Os valores de 
velocidade de deslizamento e parâmetro de distribuição 
para diferentes ângulos (0, 30, 45, 60 e 90 graus) foram 
obtidos pela câmera e, posteriormente, comparados 
com modelos numéricos e, novamente, houve 
convergência entre os dois métodos. Por fim, a câmera 
se mostrou um instrumento eficaz e novos dados 
experimentais foram obtidos para futuros trabalhos.  
Mecânica dos fluidos - Escoamento bifásico - Padrão golfada de 

líquido 
 
 
T1291 
ESTUDO DAS OSCILAÇÕES DE BOLHA EM 
ESCOAMENTO LÍQUIDO-GÁS PADRÃO GOLFADA 
DE LÍQUIDO 
Luciano Fagundes Furigo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Ricardo Augusto Mazza (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 

Em um escoamento interno bifásico líquido-gás, as 
fases podem estar configuradas de diversas formas. O 
padrão Golfada de Líquido é encontrado numa ampla 
faixa de vazão de gás e líquido e para diversas 
inclinações da tubulação. Este é composto por bolhas 
de Taylor separadas por pistões de líquido, que podem 
ou não conter pequenas bolhas de gás. O estudo da 
freqüência do sistema é importante para as aplicações 
que seguem esse padrão. Este trabalho consiste na 
elaboração de um modelo numérico capaz de 
determinar essas freqüências, sendo esse modelo 
validado pelo modelo analítico proposto por MAZZA e 
ROSA (2008). O modelo numérico é baseado no 
seguimento dinâmico de bolhas e pistões, sendo os 
sinais de velocidade e de pressão analisados por meio 
da Transformada de Hilbert-Huang (THH) para 
determinar as freqüências características. A THH foi 
implementada em MATLAB neste trabalho. Foram 
realizadas análises para diferentes configurações do 
sistema, com escoamento vertical ou horizontal, e para 
uma ou duas bolhas. Os resultados dos modelos 
numérico e analítico se mostraram muito próximos, 
divergindo significativamente apenas quando a bolha 
de Taylor está próxima de sair da tubulação. 
Padrão golfada de líquido - Escoamento bifásico - Mecânica dos 

fluidos 
 
 
T1292 
ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO ATRITO SECO 
SOBRE O COMPORTAMENTO DINÂMICO DE 
AUTOTENSIONADORES DE CORREIAS 
Pedro Grego (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Robson 
Pederiva (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
Nos motores de combustão interna, a transmissão de 
potência do virabrequim para o comando de válvulas é 
feita majoritariamente por correias dentadas, cuja vida 
útil está intimamente ligada às flutuações de tensão a 
que ela está submetida. Neste contexto, são 
empregados dispositivos que têm a finalidade de 
diminuir as flutuações de tensão na correia, 
prolongando a sua vida útil. O principal elemento usado 
para isto é o autotensionador, que é fixo ao bloco do 
motor e está em contato constante com a correia. O 
mecanismo de autotensionamento consiste 
basicamente de um braço articulado mantido em 
contato com a correia através de uma mola. Ele é 
instalado no lado não tracionado da transmissão e tem 
por objetivo manter uma determinada força de tração 
na correia, diminuindo-se grandes flutuações desta 
força. As soluções construtivas encontradas pelos 
diversos fabricantes deste componente variam em 
função da aplicação, mas em praticamente todos os 
casos tem-se um pino de articulação. O atrito entre este 
pino e o braço pode ter influências na dinâmica do 
autotensionador, e conseqüentemente no sistema de 
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transmissão por correia em um todo. Este trabalho 
estudou a influência que o atrito seco no pino exerce 
comportamento vibratório do autotensionador, e 
constatou que algumas particularidades do movimento, 
como comportamento vibratório flutuante e assimetrias 
no “Stick-Slip” estão intimamente ligadas ao atrito seco. 
Vibrações - Dinâmica - Autotensionador 
 
 
T1293 
DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DE 
PROPRIEDADES INERCIAIS DE CORPOS RIGIDOS 
Vitória Jacarandá Lakiss Marques (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Robson Pederiva (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
A distribuição de massa de um corpo ao redor de seu 
eixo de rotação, chamada momento de inércia, é um 
parâmetro largamente utilizado na mecânica dos 
sólidos e de grande importância no setor industrial. Sua 
determinação, motivação deste trabalho, pode se tornar 
relativamente complicada ao tratar-se de corpos de 
geometrias não triviais, como cubos e cilindros, sendo 
então necessária a utilização de métodos experimentais 
em substituição aos cálculos baseados na geometria. 
Com este trabalho pretendeu-se explorar para quais 
dimensões e massas de corpos o método é aplicável e 
com baixo risco de execução, quais são os erros 
oriundos do método, quais os custos e benefícios de 
utilização desse e qual sua complexidade. Ao fim do 
trabalho conclui-se que a massa do suporte deve ser de 
uma ordem de grandeza inferior a do corpo, sendo 
assim possível reduzir a influencia do momento de 
inércia do prato em relação ao do corpo. Foi notada 
também a possível influência do período de oscilação 
longitudinal na medição dos períodos, para eliminá-la 
uma possível solução é utilizar um sistema mais 
complexo, que envolva um guia, de forma a impedir a 
oscilação longitudinal. Vale ressaltar a influencia do 
atrito que será consequência da nova montagem. Para 
tal, seria necessário trabalhar com um sistema de 
rotação que resultasse no menor atrito possível. 
Propriedades inerciais - Pendulo trifilar - Corpo rígido 
 
 
T1294 
DANOS DE FORMAÇÃO EM RESERVATÓRIOS DE 
GÁS DE BAIXA PERMEABILIDADE 
Luís Otávio Mendes da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Rosângela Barros Zanoni Lopes Moreno 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 
 
Há grande quantidade de reservatórios de gás de baixa 
permeabilidade ainda não explorados ao redor do 
mundo. Estes são constituídos em sua maioria por 
jazidas de carvão (Coalbed methane), formações 
argilosas (shale gas) e formações areníticas (tight gas 

sand). Como exemplo, pode-se citar o reservatório de 
arenito encontrado recentemente na bacia de São 
Francisco, no bloco SF-T-132, em que se estima um 
volume de gás dez vezes do que o maior reservatório 
de gás do Brasil na atualidade. O principal desafio para 
a explotação destes reservatórios deve-se à 
permeabilidade extremamente baixa (em geral 0,5mD 
ou menor), resultado de uma granulometria fina, poros 
estreitos e tortuosos. Deste modo, tais reservatórios 
são muito mais suscetíveis à ação da pressão capilar e 
danos à formação. No trabalho aqui apresentado, foram 
estudadas as principais características de reservatórios 
de gás de permeabilidade baixa e danos de formação. 
Foi constatado que os métodos para análise das 
propriedades da rocha e interações rocha-fluido são 
importantes ferramentas na prevenção dos danos à 
formação, visto que estas viabilizam a customização 
dos fluidos para diferentes operações durante a vida do 
reservatório. Nos casos em que estes não podem ser 
evitados, processos com vistas ao retorno parcial da 
permeabilidade original da formação são aplicados. 
Reservatórios de gás - Danos de formação - Revisão bibliográfica 
 
 
T1295 
REOLOGIA DE SOLUÇÕES POLIMÉRICAS - 
FUNDAMENTAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS 
DE LABORATÓRIO  
Mathaeus Lazarini de Almeida (Bolsista PIBITI/CNPq) e 
Profa. Dra. Rosângela Barros Zanoni Lopes Moreno 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 
 
Em engenharia de petróleo, faz-se necessária a adoção 
de técnicas especiais para a otimização das etapas de 
perfuração e recuperação avançada, com o intento de 
se obter resultados em um espaço de tempo menor 
e/ou a custos também inferiores. Neste âmbito, a 
formulação de soluções poliméricas mostra-se como 
uma promissora alternativa para ambos os segmentos. 
Neste trabalho descreve-se a metodologia experimental 
para a formulação de soluções poliméricas visando o 
ganho de propriedades tanto para perfuração quanto 
para recuperação avançada, além das condições nas 
quais os testes que descrevem sua reologia devem ser 
realizados. Para assimilar as condições de reservatório, 
fatores como temperatura, salinidade, dureza, pH e 
concentração do polímero serão variados, com o 
comportamento reológico da solução sendo estudada. 
De acordo com este comportamento, pode-se conhecer 
a aplicabilidade de um determinado polímero àquelas 
atividades de perfuração e recuperação avançada, suas 
condições ótimas de atuação, limites de aplicabilidade e 
os resultados possíveis de serem alcançados para um 
reservatório. 
Reologia - Laboratório - Polímeros 
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T1296 
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE INJEÇÃO DE 
ÁGUA E INJEÇÃO DE POLÍMEROS ATRAVÉS DE 
SIMULAÇÃO NUMÉRICA 
Vinícius Santos Neiva (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Rosângela Barros Zanoni Lopes Moreno 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 
 
Os métodos de recuperação suplementar vêm tomando 
cada vez mais espaço na indústria petrolífera, 
representando incrementos consideráveis nas taxas de 
recuperação de óleo. Neste contexto a injeção de 
polímeros torna-se uma opção bastante interessante 
quando nos deparamos com reservatórios 
heterogêneos e de óleos pesados. O uso de polímeros 
tem como objetivo melhorar a eficiência de varrido, 
aumentando a viscosidade da água injetada e 
reduzindo a razão de mobilidades. Neste trabalho, 
fazendo-se uso do software comercial CMG-IMEX® e 
de um modelo modificado do próprio software, busca-se 
comparar o método de injeção de solução polimérica 
com o método de injeção de água, a fim de analisar 
quantitativamente os benefícios do primeiro. São 
analisados dados como vazões de óleo e de água, fator 
de recuperação e pressão média do reservatório. 
Analisa-se também a influência de algumas variáveis 
no processo, tais como viscosidade do óleo. A partir 
dos resultados gerados, foi possível observar que a 
injeção de polímeros no início da produção do campo 
apresenta melhorias significativas tanto na manutenção 
da pressão do reservatório quanto no fator de 
recuperação quando comparada à injeção de água. 
Observou-se também que a utilização de polímeros 
apenas nos três últimos anos de produção do campo 
mostrou-se ineficiente, uma vez que a frente de 
polímeros leva cerca de cinco anos para atingir os 
poços produtores. 
Recuperação de petróleo - Injeção de polímeros - Simulação 

numérica 
 
 
T1297 
REVISÃO SOBRE MÉTODOS QUÍMICOS PARA A 
RECUPERAÇÃO DE PETRÓLEO 
Vitor Hugo de Sousa Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Rosângela Barros Zanoni Lopes Moreno 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 
 
Processos convencionais para a recuperação de 
petróleo recuperam, em média, apenas cerca de 30% 
de todo o óleo no reservatório, enquanto métodos 
avançados para a recuperação de petróleo (Enhanced 
Oil Recovery, EOR) visam uma maior recuperação de 
óleo. Dentre os processos EOR existentes, os alvos 
deste trabalho são aqueles que utilizam-se da injeção 
de substâncias químicas no reservatório. São eles: a 

injeção de polímeros, que aumentam a recuperação de 
óleo pelo aumento da viscosidade do fluido injetado; a 
injeção de surfactantes, cuja diminuição das tensões 
interfaciais (interfacial tensions, IFT) entre os fluidos no 
reservatório resulta em um aumento na recuperação; e 
a injeção de alcalinos, que visam a produção de 
surfactantes dentro do reservatório (in-situ). Estes 
métodos têm seu desempenho afetado por diversos 
fatores como temperatura, pressão, tipo de óleo, dentre 
outros, como relatados na extensa literatura. O 
conhecimento destes fatores forma os critérios de 
seleção e descarte de processos e substâncias 
(screening), essenciais no estágio inicial de um projeto 
de recuperação de petróleo por EOR. Neste trabalho, 
foi feita uma revisão bibliográfica a respeito dos EOR 
químicos e respectivos critérios de seleção, onde os 
pontos principais foram apontados, possibilitando uma 
visão geral simples e coerente acerca do assunto. 
Recuperação de petróleo - Métodos especiais de IOR - Revisão 

bibliográfica 
 
 
T1298 
ESTUDO DA ESTAMPAGEM A QUENTE DE 
RECORTES DE CHAPAS DE AÇO SOLDADAS A 
LASER  
Alessandro Longhi (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. 
Sergio Tonini Button (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
Esse projeto de Iniciação Científica tem como finalidade 
o estudo da estampagem a quente de recortes de 
chapas de aço soldadas a laser (Tailored Welded 
Blanks), que está sendo realizado no Laboratório de 
Conformação Mecânica da Faculdade de Engenharia 
Mecânica da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). Devido às ótimas propriedades mecânicas e 
do peso reduzido apresentados nos itens produzidos 
por esse processo, sua utilização é promissora na 
indústria, ainda que pioneira. Nesse projeto, pretende-
se realizar uma otimização do processo, minimizando 
suas principais dificuldades, e comprovar as 
propriedades mecânicas alcançadas, para que seja 
incentivado sua utilização em escala industrial. Até 
então, foram realizadas uma extensa revisão 
bibliográfica e simulação do processo em software, afim 
de melhor aplicar o conhecimento teórico à prática; 
ocorreu o recorte e soldagem a laser de diferentes 
combinações entre chapas de aço 22MnB5 e 
27MnCrB5, de diferentes espessuras, seguido de seu 
revestimento com liga Al-Si e então estampagem a 
quente dos corpos de prova para obtenção de um 
trecho da coluna “B” de um automóvel. No momento, 
estão sendo preparadas amostras de diferentes regiões 
dos corpos de prova para ensaios metalográficos e de 
dureza, para avaliação das propriedades obtidas. 
Conformação mecânica - Aços ao boro - Temperabilidade 
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T1299 
ESTUDO SOBRE VISÃO COMPUTACIONAL PARA 
DETECÇÃO DE OBSTÁCULOS COMO AUXILIO A 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL 
Diego Braulino Kuschausky (Bolsista PIBITI/CNPq) e 
Prof. Dr. Sergio Tonini Button (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
Neste trabalho de iniciação científica foram feitos 
estudos na área de visão computacional, a partir dos 
quais foi pesquisado alguns trabalhos na área de visão 
computacional relacionados com o nosso objetivo inicial 
de detectar obstáculos como auxílio a deficientes 
visuais. Desse modo, se estudou o funcionamento de 
diferentes formas de visão computacional que existem 
na atualidade com possíveis característicais que podem 
ser empregadas em busca de um auxílio à visão de 
portadores de deficiência visual. Além disso, foi 
utilizado o software OpenCV em uma simulação para 
ilustrar o funcionamento desse ambiente de 
programação e compará-lo ao modelo anterior baseado 
em sensores ultrassônicos. Conclui-se que o método 
utilizando a visão computacional foi mais bem sucedido 
em relação ao sensorial, pois houve uma melhora 
expressiva no que se diz respeito a gama de objetos 
detectados e a imunidade à ruídos e interferências 
externas. Por outro lado, o custo de aquisição de um 
sistema como esse, se o mesmo fosse construído, é 
alto demais para justificar o ganho em precisão. 
Computação - Sistemas visuais - Cognição 
 
 
T1300 
ANÁLISE DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO 
MECÂNICA FLOW FORMING PELO MÉTODO DOS 
ELEMENTOS FINITOS 
Guilherme Augusto Sá Pereira (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Sergio Tonini Button 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 
 
O estiramento rotativo, do inglês flow forming, é um 
excelente processo para a conformação de aços 
inoxidáveis e/ou resistentes ao calor, que produz desde 
um simples cilindro até peças de revolução com formas 
complexas, como rodas automotivas de ligas de 
alumínio e flanges de diversos tipos com boa 
produtividade. Ainda que já se possa caracterizar como 
estado da arte, o processo deve ser motivo de estudos 
para uma melhoria contínua, pois, as análises de 
elementos finitos nesse caso são muito complexas 
devido ao fato de apenas uma pequena parte da peça 
estar em contato com a ferramenta e ser um movimento 
cíclico, além de somente análises tridimensionais 
serem compatíveis, o que demanda muito tempo e 
muitos recursos computacionais. Assim, utilizando o 
software Forge 2008, foram gerados alguns modelos 

que estão sendo refinados a fim de obter um cálculo 
dinâmico da malha e, assim, diminuir o tempo de 
processamento nos computadores sem perder a 
garantia de simulação do processo real. Após obter-se 
o modelo desejado, serão elaborados novos modelos 
para avaliar as principais variáveis que influenciam o 
estiramento rotativo de peças tubulares fabricadas com 
o aço Maraging 350, com o objetivo de definirem-se as 
condições ideais de processo para obter-se produtos 
com as dimensões, qualidade superficial e 
microestrutura especificadas.  
Conformação mecânica - Flow forming - Elementos finitos 
 

Faculdade de Engenharia Química 

 
T1301 
DETERMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS IMPORTANTES 
NO PROCESSO DE FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA 
EXTRATIVO USANDO PLANEJAMENTO 
EXPERIMENTAL 
Filipe Vargas Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Aline Carvalho da Costa (Orientadora), Faculdade 
de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
Em meados da década de 70, a busca por novas 
formas de combustível se intensificou com a crise do 
petróleo, criando condições favoráveis para a 
implementação do Programa Nacional do Álcool 
(Proálcool). Dentre as várias técnicas de fermentação 
alcoólica, o uso de um flash a vácuo é considerada a 
opção mais vantajosa dentro da realidade brasileira, no 
entanto, geralmente é onerosa a detecção das variáveis 
significativas ao processo. Diante disso, os métodos de 
planejamento experimental têm sido uma ferramenta 
utilizada com bastante êxito no controle e otimização 
deste tipo de processo. Com efeito, encontra-se na 
literatura o Planejamento Fatorial 2k, Plackett-Burman 
com 8 e 12 ensaios. Dentro deste contexto o presente 
trabalho propõe-se desenvolver os três planejamentos 
supracitados e, através de simulações, analisar a 
equivalência das metodologias, considerando cinco 
variáveis na entrada do processo extrativo F0, tr, R, r e 
T. Como resultado verificou-se que todos os três 
métodos abordados são adequados para inferir a 
influência de cada variável nas respostas rendimento e 
produtividade, evidenciando que a utilização do 
Planejamento de Plackett-Burman com 8 ensaios, 
considerando 5 fatores, é a opção mais indicada, visto 
que, com um número reduzido de ensaios, é possível 
obter resultados confiáveis, minimizando recursos 
financeiros e operacionais. 
Fermentação alcoólica - Planejamento de experimentos - Simulação 
 
 
T1302 
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MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE COLUNA DE 
DESTILAÇÃO EM BATELADA 
Lucas da Costa Teófilo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Ana Maria Frattini Fileti (Orientadora), Faculdade 
de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
A destilação em batelada é um processo de separação 
bastante utilizado na purificação de produtos químicos 
ou bioquímicos de alta tecnologia e/ou alto valor 
agregado. Devido à importância da destilação em 
batelada na indústria química e diante das dificuldades 
que este processo apresenta (transitoriedade e não-
linearidades), procura-se com o presente projeto o 
desenvolvimento de simulações visando proporcionar 
uma operação mais eficiente e segura do mesmo. Os 
objetivos do projeto de pesquisa foram: explorar 
simulador estacionário, Aspen Plus, e sua ferramenta 
de análise de sensibilidade paramétrica para verificar o 
desempenho da coluna de destilação frente a diferentes 
estratégias de operação; validar as simulações 
dinâmicas, utilizando o Aspen Batch Distillation, com 
dados experimentais, permitindo assim o aprendizado 
de importantes ferramentas comerciais de uso comum 
em indústrias químicas e petroquímicas, através da 
abordagem a um problema de química fina. Foram 
estudadas as formas de utilização dos softwares Excel 
e Aspen visando à aplicação ao caso-estudo. A 
validação das simulações foi realizada a partir de dados 
experimentais do sistema binário etanol-água, destilado 
em coluna do Lab. de Graduação da FEQ/UNICAMP, e 
de dados experimentais do sistema multicomponente 
hexano, ciclohexano e n-heptano da dissertação de 
Pedrosa (1998). 
Coluna de destilação - Aspen Plus - Simulador comercial 
 
 
T1303 
ESTUDO DA DISPERSÃO DE NANOTUBOS DE 
CARBONO EM NANOCOMPÓSITOS DE 
POLIMETILMETACRILATO OBTIDOS POR 
POLIMERIZAÇÃO IN SITU 
Daniele Romulo Carvalho (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Paulo Henrique da Silva Leite Coelho e Profa. Dra. Ana 
Rita Morales (Orientadora), Faculdade de Engenharia 
Química - FEQ, UNICAMP 
 
O estudo realizado consistiu no preparo de 
nanocompósitos de polimetilmetacrilato (PMMA) com 
de nanotubos de carbono de multicamadas a diferentes 
concentrações, com objetivo de melhorar as 
propriedades elétricas do polímero. Os nanocompósitos 
foram preparados por polimerização in situ por solução. 
As soluções foram preparadas com uma proporção de 
acetona e monômero de 2:1, utilizando-se AIBN 
(Azoisobutironitrila) como iniciador. A dispersão dos 
nanotubos foi realizada em um agitador ultrassônico a 
uma frequência de 25% por 20 minutos, a 
polimerização ocorreu em estufa a 80°C por 12 horas. 

A concentração de nanotubos de carbono variou de 
0,1% a 1,3% em massa. Foram feitos filmes por casting 
à temperatura ambiente para medição da condutividade 
elétrica volumétrica pelo teste das quatro pontas. Para 
determinar o limiar de percolação crítico foi aplicada a 
lei das potências, segundo o modelo estatístico da 
teoria da percolação. Foi possível obter condutividade 
semelhante à de um semicondutor nos filmes com 
concentração de nanotubos de carbono a partir de 
0,4%. 
Nanotubos de carbono - Nanocompósitos - Polimerização in situ 
 
 
T1304 
ESTUDO DAS PROPRIEDADES BARREIRA DE 
NANOCOMPÓSITOS DE EVA E ARGILA 
ORGANOFÍLICA 
Julia Eulalio de Souza Bertucci (Bolsista 
SAE/UNICAMP), Patrícia Moraes Sinohara Souza e 
Profa. Dra. Ana Rita Morales (Orientadora), Faculdade 
de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
A capacidade de uma embalagem de resistir à 
absorção ou à evaporação de gases e vapores é 
definida como barreira. Esta propriedade é função das 
características do polímero que compõe esta 
embalagem. O copolímero Etileno Acetato de Vinila 
(EVA) é uma poliolefina utilizada principalmente em 
filmes para embalagens, onde flexibilidade, tenacidade, 
elasticidade e transparência são atributos desejáveis. 
Neste trabalho foram preparados nanocompósitos de 
EVA e montmorilonita organofílica pelo método de 
intercalação do fundido em um reômetro de torque, 
variando-se as velocidades dos rotores (60 e 100 rpm), 
a concentração de acetato de vinila (19 e 28% VA) e o 
teor de argila (2 e 5%).  Filmes foram moldados por 
prensagem a quente. As propriedades barreira foram 
estudadas pelos ensaios de permeabilidade ao vapor 
d’água (TPVA) segundo o método gravimétrico (ASTM 
E96-00), onde cápsulas de 30 cm2 de área contendo as 
amostras e cloreto de cálcio como dessecante ao fundo 
foram vedadas com uma mistura 60% de cera 
microcristalina e 40% de parafina refinada. As cápsulas 
foram mantidas num dessecador a 380C e 90% de 
umidade relativa. Pesagens sucessivas a intervalos de 
tempo adequados indicaram uma taxa de ganho de 
peso a partir da qual pode ser calculada a TPVA das 
amostras. A incorporação da argila causou aumento no 
módulo elástico e teve pouca influência na resistência à 
tração e alongamento do EVA com 19% de VA. Já para 
o EVA com 28% de VA não foram observadas 
alterações significativas nas propriedades mecânicas. 
Nanocompósitos - Propriedades barreira - Permeabilidade 
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INFLUÊNCIA DO TIPO DE ESTERILIZAÇÃO SOBRE 
AS CARACTERÍSTICAS DE MEMBRANAS DE 
QUITOSANA-ALGINATO E QUITOSANA-XANTANA 
Patrícia Duarte Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq), Cecilia 
Zorzi Bueno, Itiara Veiga e Profa. Dra. Angela Maria 
Moraes (Orientadora), Faculdade de Engenharia 
Química - FEQ, UNICAMP 
 
Para o uso de membranas de quitosana (Q) 
complexadas com alginato (A) ou xantana (X) como 
biomateriais, as mesmas devem ser secas durante sua 
preparação, sendo também necessária sua 
esterilização, etapas estas que podem influenciar as 
características desses materiais. Dessa forma, 
membranas obtidas a partir destes polissacarídeos 
foram preparadas e submetidas à secagem em 
diferentes condições e à esterilização por óxido de 
etileno e por radiação gama. As amostras foram 
analisadas e comparadas quanto ao aspecto, 
morfologia da superfície e da secção transversal, 
espessura, absorção e perda de massa em soluções 
aquosas e tensão e alongamento na ruptura. Os 
resultados indicaram que a etapa secagem das 
membranas de Q-A afeta principalmente seu aspecto, 
que é mais liso quando a secagem é realizada em 
temperatura ambiente. O uso do óxido de etileno 
demonstrou ser mais adequado por não modificar de 
maneira relevante as características das membranas de 
Q-A e por não alterar de maneira significativa as 
características das membranas de Q-X, diminuindo sua 
capacidade de absorção de fluidos fisiológicos e perda 
de massa nas mesmas soluções. A esterilização por 
radiação gama modificou a coloração de ambos os 
tipos de membranas e diminuiu a absorção e a perda 
de massa em soluções das membranas de Q-X. 
Membranas - Esterilização - Polissacarídeos 
 
 
T1306 
ESTUDO DE ISOTERMAS DE ADSORÇÃO DE H2 EM 
ZEÓLITAS ATRAVÉS DE DINÂMICA MOLECULAR 
Diego Pereira de Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Charlles Rubber de A. Abreu (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
A crescente preocupação com o manejo sustentável de 
recursos naturais impulsiona o desenvolvimento de 
tecnologias em energia limpa. O hidrogênio possui 
grande potencial neste aspecto, porém a dificuldade em 
seu armazenamento, por sua grande flamabilidade, é o 
principal gargalo para aplicação do gás como 
combustível em atividades cotidianas. Visando evitar as 
altas pressões necessárias para estoque do H2, têm-se 
pesquisado o uso de materiais adsortivos para 
apreensão do gás. As zeólitas são aluminossilicatos 
microporosos reconhecidas por sua capacidade de 
adsorção, sendo uma alternativa viável no 
armazenamento de gases. Utilizando o software de 

simulação LAMMPS, foi realizada expansão do estudo 
desenvolvido anteriormente pelos autores deste projeto, 
visando à obtenção das isotermas de adsorção do 
hidrogênio em faujasitas. A rotina de simulação original 
foi adaptada, possibilitando a avaliação da variação da 
energia potencial com um parâmetro de acoplamento 
representando uma partícula fantasma. Com os 
resultados obtidos e aplicando-se o método de 
Integração Termodinâmica, pretende-se calcular a 
variação da energia livre do sistema por adição ou 
remoção de partículas, permitindo a construção das 
isotermas de adsorção para o sistema estudado. 
Simulação - Zeólitas - Adsorção 
 
 
T1307 
ESTUDO PRELIMINAR DO RENDIMENTO MÁSSICO 
DAS FRAÇÕES DO DESTILADO DA 
DESODORIZAÇÃO DO ÓLEO DE SOJA 
Roniel Augusto de Souza (Bolsista FAPESP), Maria 
Regina Wolf Maciel e Profa. Dra. Cibelem Iribarrem 
Benites (Orientadora), Faculdade de Engenharia 
Química - FEQ, UNICAMP 
 
O destilado da desodorização do óleo de soja (DDOS) 
é proveniente do refino do óleo de soja. É um 
subproduto rico em tocoferóis (composto de interesse 
para as industrias alimentícias e farmacêuticas). Sua 
composição varia com características da soja 
(condições de plantio do grão e nutrientes presentes no 
solo) e principalmente com as condições de 
processamento do óleo, onde condições mais severas 
de desodorização acarretam em maior teor de tocoferol 
no DDOS. Sendo assim, busca-se concentrar os 
tocoferóis deste subproduto utilizando a destilação 
molecular. Este é um processo de separação de 
componentes termossensíveis que utiliza alto vácuo. 
Preliminarmente, realizaram-se experimentos variando 
as condições de destilação (vazão de alimentação e 
temperaturas do evaporador e do condensador), 
verificando os rendimentos mássicos das correntes de 
resíduo e destilado.  
Destilação molecular - Óleo de soja - Tocoferóis 
 
 
T1308 
PRODUÇÃO DE NANOFIBRAS DE CELULOSE 
Louise Ferrari Tessarolli (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Edison Bittencourt (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
Utilizando a obtenção de nanofibras de acetato de 
celulose pela técnica de electrospinning, objetiva-se 
explorar o potencial desse material para diversas 
aplicações, desde dispositivos para a indústria de 
embalagens, têxtil e de microeletrônicos, até a 
biomedicina. Este trabalho visa determinar as melhores 
condições do processo de eletrofiação (vazão, distância 
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da ponta da agulha ao anteparo e tensão aplicada), e 
da solução polimérica (concentração, viscosidade e 
condutividade), bem como avaliar os efeitos da 
incorporação do óleo de citronela (espécie 
Cymbopogon nardus). Foi selecionado o poli (acetato 
de celulose), dissolvido em sistema de acetona e água 
(80:20) como matéria-prima, utilizando-se 
concentrações de 5%, 7,5% e 10% p/p do mesmo. Para 
as menores concentrações, observaram-se menores 
diâmetros e uma maior quantidade de beads. A 
amostra de concentração de 10% p/p mostrou 
resultados melhores quando feitas à tensão de 10kV, 
distância de 8cm ao anteparo e vazão de 0,0136ml/min. 
Na solução com 10% p/p de acetato acrescentou-se 
óleo de citronela, também em concentrações diferentes. 
Dessa forma, a eletrofiação foi facilitada com menor 
deposição de material na ponta da agulha e as fibras 
apresentaram uma menor ocorrência de beads, além 
de diâmetros menores e mais homogêneos. O material 
foi caracterizado por MEV e cromatografia gasosa. 
Celulose - Nanotecnologia - Eletrofiação 
 
 
T1309 
APLICAÇÃO DE FOTOXIDAÇÃO COM UV  PARA 
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICO 
Andrey Seiji Higashi (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Edson Tomaz (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
Realizou-se o estudo da cinética de degradação de 
compostos orgânicos voláteis (COV) em fase gasosa 
por meio da aplicação de fotoxidação com UV em 
reator tubular com fluxo anular, revestido com um filme 
de dióxido de titânio, sendo determinadas as 
concentrações de entrada e saída dos compostos. O 
trabalho teve como objetivos a montagem do esquema 
experimental e a análise da cinética de degradação dos 
compostos selecionados. As concentrações dos COV 
foram obtidas provocando-se o borbulhamento do 
composto orgânico em estado líquido ao se fazer 
passar por ele uma corrente de ar. Uma segunda 
corrente de ar borbulha água líquida com o propósito de 
acrescentar umidade á fase gasosa para então se 
juntar a primeira e entrar no reator. Tanto a corrente de 
entrada como a de saída têm suas concentrações 
medidas por cromatografia gasosa com detector de 
ionização de chama. Para os testes com 
metilcicloexano, trabalhou-se com valores de 
concentração inicial variando entre 715 e 673 ppm e 
vazões entre 6058 e 9030 ml/min, de forma que se 
obtiveram conversões de 75,2% a 92,9% e tempos de 
residência entre 11,48 e 7,70 segundos. Os dados 
experimentais obtidos foram analisados frente aos 
modelos de equação da taxa de reação de primeira e 
segunda ordem. Observou-se que a reação segue a 
modelo de primeira ordem para os compostos 
analisados.  

Compostos orgânicos - Fotodegradação - Cinética 
 
 
T1310 
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ZEÓLITAS DO 
TIPO MCM-41 PARA ESTERIFICAÇÃO DO 
GLICEROL 
Arnaldo Efigênio Castro da Silveira (Bolsista 
PIBITI/CNPq) e Profa. Dra. Elizabete Jordão 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Química - 
FEQ, UNICAMP 
 
A glicerina é um subproduto da transesterificação de 
óleos e gorduras para produção de biodiesel. Com o 
crescente incremento de glicerina no mercado devido 
ao rápido avanço na capacidade produtiva de biodiesel, 
o desenvolvimento de novas alternativas para a 
transformação do glicerol torna-se imprescindíveis para 
viabilização ambiental e econômica do biodiesel. O 
presente projeto busca estudar catalisadores do tipo 
MCM-41 visando a esterificação do glicerol, através da 
funcionalização desses materiais mesoporosos para 
inserção do grupo SO3H à estrutura. Os materiais 
funcionalizados serão preparados pelo método de co-
condensação dos precursores silanos tetrametoxisilano 
(TMOS), feniltriethoxisilano (PTES) e 
organotrimetoxisilano (RTMS), onde R = metil ou 3-
mercaptopropil. O trabalho tem o objetivo de fazer a 
síntese e caracterização de zeólitas do tipo MCM-41 
para aplicações como catalisadores da 
transesterificação de ácidos graxos. No primeiro 
momento foram preparadas amostras de MCM-41 de 
sílica pura onde foi utilizado o silicato de 
tetrametilamônio como fonte de silício, sem 
contaminação de alumínio, os materiais preparados 
foram caracterizados por DRX a fim de observar-se a 
formação da estrutura MCM-41. 
Síntese - Zeólitas - Glicerol 
 
 
T1311 
PREPARAÇÃO DE PENEIRAS MOLECULARES 
MESOPOROSAS COM CONTROLE DE DIAMETRO 
DE POROS 
Ângelo Berteli Orrú (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Gustavo Paim Valença (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
Peneiras moleculares com estrutura de zeólitas e com 
diâmetro < 15Å exibem uma alta seletividade, 
possibilitando sua utilização como adsorventes ou 
catalisadores em uma grande variedade de processos. 
Entretanto, reações envolvendo moléculas volumosas 
requerem canais com diâmetros em escala 
mesoporosa. A MCM-41 possui elevada área 
superficial, alta estabilidade térmica, possibilidade de 
controle do tamanho dos poros e de sua acidez e 
hidrofobicidade, fazendo dela um promissor material 
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para catálise e/ou suporte além de poder ser utilizada 
em processos de adsorção, troca iônica e controle 
ambiental. O objetivo do projeto foi desenvolver uma 
metodologia de preparação de peneiras moleculares do 
tipo MCM-41 com diferentes graus de acidez 
superficial, diferentes tamanhos de poros e diferentes 
graus de hidrofobicidade para posterior aplicação em 
reações catalisadas por fases ativas presente dentro 
dos poros das MCM-41. Apenas uma síntese de MCM-
41 foi realizada. Não houve tempo para os testes de 
caracterização, nem para mais sínteses. Portanto não 
foi possível obter resultados experimentais. Devido à 
minha participação no Programa “Ciência sem 
Fronteiras” do governo Federal não foi possível dar 
continuidade e finalizar o trabalho. 
Preparação - Mcm-41 - Peneira molecular 
 
 
T1312 
ANÁLISE TERMODINÂMICA DA REAÇÃO DE 
REFORMA PARA PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO 
USANDO DIFERENTES MATÉRIAS-PRIMAS E 
CONDIÇÕES OPERACIONAIS 
Aline Stark Rodrigues (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. 
José Vicente Hallak D'angelo (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
O hidrogênio gasoso é amplamente utilizado nas 
indústrias químicas, petroquímicas e farmacêuticas. 
Porém o fato dele não existir em estado puro na 
natureza, necessitando ser sintetizado, gera grande 
impedimento de sua utilização em larga escala. Este 
projeto teve como objetivo realizar um estudo 
termodinâmico das reações do processo de reforma a 
vapor, utilizando matérias-primas distintas como etanol 
e glicerol, a fim de avaliar a influência da composição 
da carga de reagentes, da pressão e da temperatura 
operacional do reator sobre a quantidade de hidrogênio 
obtida, o rendimento do processo e a composição da 
corrente de produtos gasosos; visando otimizar a 
produção de hidrogênio e reduzir a emissão de 
possíveis poluentes, além de determinar a quantidade 
de calor requerida no processo. A metodologia adotada 
considerou que os produtos atingiam a composição de 
equilíbrio químico nas condições de operação do reator. 
Os cálculos foram realizados por meio de planilha 
eletrônica do Microsoft® Office Excel®. Foram realizadas 
também análises de sensibilidade das variáveis do 
processo, visando sua otimização. Determinaram-se 
faixas ótimas de temperatura ideal (abaixo de 1000 K 
para a reação de deslocamento do gás de água) e 
pressão ideal para otimização da seletividade de 
reações (120 bar no caso da síntese de metanol). 
Reforma - Hidrogênio - Simulação 
 
 
T1313 

AVALIAÇÃO TERMODINÂMICA DE CICLOS DE 
REFRIGERAÇÃO POR ABSORÇÃO EM SISTEMAS 
DE TRIGERAÇÃO DE ENERGIA      
Pedro Varandas Salgado Campos (Bolsista 
PIBITI/CNPq) e Prof. Dr. José Vicente Hallak D'angelo 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Química - FEQ, 
UNICAMP 
 
Processos de refrigeração têm grande aplicabilidade 
em vários setores industriais, como: congelamento e 
armazenagem de alimentos; liquefação de gases e 
geração de utilidades frias. Existem dois principais 
ciclos de refrigeração: compressão de vapor e por 
absorção (SRA). Este último foi objeto de estudo na 
primeira etapa do projeto de pesquisa, pois apresenta a 
grande vantagem de empregar rejeitos térmicos de 
processos industriais como insumo energético. 
Estudaram-se diferentes pares refrigerante-absorvente 
(água/etilenoglicol e amônia/água), por meio de 
simulações desenvolvidas no software Aspen Hysys® 
versão 7.2, as quais foram validadas com dados da 
literatura, sendo possível estudar a influência das 
variáveis operacionais do ciclo sobre seu desempenho 
termodinâmico, avaliado por meio do COP. A segunda 
parte do projeto consiste em acoplar o SRA a um 
Sistema de Trigeração de Energia, que além da 
refrigeração, engloba a produção de vapor e potência. 
Com esse estudo, foi possível analisar as variáveis do  
Sistema de Refrigeração por Absorção e do Ciclo de 
Trigeração de Energia e a influência sobre a demanda 
energética e distribuição das utilidades geradas, 
avaliando as condições operacionais que permitem 
adequar essa distribuição a demandas específicas, de 
acordo com as necessidades do processo. 
Refrigeração - Absorção - Trigeração 
 
 
T1314 
COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO 
TERMODINÂMICO DE CICLOS DE REFRIGERAÇÃO 
POR ABSORÇÃO COM DIFERENTES 
CONFIGURAÇÕES      
Rafael Pereira de Moraes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. José Vicente Hallak D'angelo (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
Sistemas de refrigeração estão presentes em muitos 
processos químicos que consomem utilidades frias para 
diferentes aplicações, tais como: condensadores de 
colunas de destilação; refrigeração de reatores 
químicos e climatização de ambientes. Os sistemas de 
refrigeração mais utilizados são: refrigeração por 
compressão de vapor e refrigeração por absorção. Este 
último tem ganhado espaço em processos industriais 
pela possibilidade de utilizar diferentes fontes de calor 
para alimentar o ciclo, tais como: sobras de calor de 
processo (condensados, gases de exaustão etc); 
combustíveis fósseis e até mesmo energia solar. 
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Através da utilização de um simulador comercial (Aspen 
HYSYS versão 7.2) e dados da literatura, foi simulado e 
validado um ciclo de refrigeração por absorção, no qual 
etileno glicol e água atuam como par 
absorvente/refrigerante. A simulação se mostrou, em 
grande parte, coerente com os dados experimentais 
observados. Os objetivos do projeto envolvem a 
avaliação do desempenho termodinâmico de ciclos, 
avaliando o COP do ciclo, para diferentes 
configurações (simples e duplo efeito) e diferentes 
pares absorvente/refrigerante. Até o momento os dados 
obtidos nas simulações demonstram que o simulador 
foi capaz de reproduzir adequadamente os dados da 
literatura, indicando a possibilidade de sua utilização 
para os objetivos propostos no trabalho. 
Refrigeração - Absorção - Duplo efeito 
 
 
T1315 
SIMULAÇÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 
TERMODINÂMICO DE CICLOS DE REFRIGERAÇÃO 
POR ABSORÇÃO COM DIFERENTES PARES 
ABSORVENTE/REFRIGERANTE      
Rafaela Bivar Cavalcanti de Oliveira (Bolsista 
PIBITI/CNPq) e Prof. Dr. José Vicente Hallak D'angelo 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Química - FEQ, 
UNICAMP 
 
Esse projeto de pesquisa tem por objetivo geral avaliar 
o desempenho termodinâmico de um sistema de 
refrigeração por absorção, por meio da análise do COP 
do ciclo, analisando diferentes condições de operação 
do ciclo e diferentes pares refrigerante/absorvente. 
Utilizou-se para as simulações o software Aspen 
Hysys® versão 7.2. As simulações desenvolvidas foram 
validadas a partir de dados da literatura, utilizando 
etilenoglicol/água como par refrigerante/absorvente. As 
etapas do trabalho envolvem: a simulação do ciclo de 
refrigeração obtido da literatura, sua validação, análise 
termodinâmica de seu desempenho e análise da 
influência de variáveis operacionais, bem como a 
influência de alguns pacotes termodinâmicos sobre os 
resultados obtidos. O simulador de processos utilizado 
se mostrou uma ferramenta adequada, porém para 
utilizá-lo é necessário bom conhecimento técnico e 
conceitual, requerendo sempre uma análise crítica dos 
resultados. Para o sistema avaliado até o momento, 
constituído de etilenoglicol/água, variou-se a 
composição e temperatura na entrada do gerador e as 
pressões alta e baixa do ciclo. Os COP’s obtidos 
variaram na faixa de 0,3 a 0,5 sendo possível 
determinar condições ótimas de operação dentro da 
faixa de variáveis analisadas: alimentação a 40 oC, 10 
kPa e composição mássica 55% água e 45% 
etilenoglicol. 
Refrigeração - Absorção - Simulação 
 
 

T1316 
ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS DE 
PROCESSO SOBRE A EFICIÊNCIA 
TERMODINÂMICA DE UM SISTEMA DE 
TRIGERAÇÃO 
Rita de Cássia Roes e Prof. Dr. José Vicente Hallak 
D'angelo (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Química - FEQ, UNICAMP 
 
Sistemas de trigeração envolvem a produção 
simultânea de trabalho mecânico, calor e frio a partir do 
consumo de uma única fonte de energia primária, como 
combustíveis fósseis ou mesmo fontes renováveis de 
energia. Esses três produtos do sistema de trigeração 
são denominados utilidades e têm diversas aplicações. 
Sistemas de trigeração são mais eficientes que a forma 
convencional de produção dessas utilidades 
separadamente. A distribuição dessas utilidades 
geradas depende de vários parâmetros operacionais do 
processo. Nesse trabalho está sendo analisada a 
influência da composição do gás natural, utilizado como 
fonte primária de energia; a quantidade de ar em 
excesso alimentado no processo e as pressões de 
operação do ciclo de refrigeração por absorção, sobre a 
distribuição das utilidades produzidas no sistema de 
trigeração e sobre sua eficiência energética. Os 
cálculos estão sendo desenvolvidos em um simulador 
de processos (Aspen Hysys®, versão 7.2). Até o 
momento foram realizadas algumas simulações, 
validadas com base em dados obtidos da literatura. Os 
próximos passos consistem em analisar a influência 
das variáveis de processo citadas sobre a distribuição 
das utilidades e a eficiência termodinâmica do sistema, 
buscando condições ótimas de operação. 
Trigeração - Simulação - Termodinâmica 
 
 
T1317 
AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DO 
POLIMETILMETACRILATO PURO E COM NANO 
PARTÍCULAS EM FASE DISPERSA, ATRAVÉ DE 
ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA 
Carlos Eduardo Pontel (Bolsista PIBITI/CNPq) e Prof. 
Dr. Julio Roberto Bartoli (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
O trabalho consiste na preparação de híbridos de 
polimetacrilato de metila (PMMA) e nanotubos de 
carbono de parede múltipla (NTPM), via polimerização 
in situ em solução.. Para dispersar o material nano 
particulado na solução com monômero de MMA foi 
utilizada uma sonda ultrassônica, com freqüência e 
amplitude controladas por um tempo determinado. Após 
essa etapa de dispersão a reação de polimerização, 
usando o iniciador AIBN, foi completada. Foram 
estudados 3 parâmetros, dentro das etapas de 
produção das amostras: concentração de material 
nanoparticulado, tempo na sonda ultrassônica e 
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temperatura de polimerização pós dispersão. Este 
estudo foi organizado dentro de um fatorial 23 que 
rendeu oito amostras. Foram produzidos filmes destes 
híbridos de PMMA/NTCPM sobre substratos de PMMA 
através da técnica de Spin Coating. Algumas amostras 
dos filmes híbridos foram caracterizadas por 
Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) e 
termogravimetria (TGA). 
Cinética de degradação - Células solares - Nanocompósitos 

poliméricos 
 
 
T1318 
ANÁLISE DA SIMULAÇÃO DA MOLDAGEM POR 
INJEÇÃO DE CORPOS DE PROVA DE TRAÇÃO DO 
NANOCOMPÓSITO DE ABS/MMT UTILIZANDO O 
AUTODESK MOLDFLOW  
Gabriela Siano (Bolsista SAE/UNICAMP), Fabio 
Carneiro e Prof. Dr. Julio Roberto Bartoli (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
O estudo em questão consistiu na utilização do 
software Autodesk Moldflow para a simulação do 
processo de moldagem por injeção de termoplásticos. 
Seu objetivo foi estudar as condições de 
processamento dos híbridos de ABS e nanoargilas 
organicamente modificadas na moldagem de corpos de 
prova para ensaios mecânicos de tração e impacto. 
Utilizou-se o planejamento fatorial de experimentos 
para definir as variáveis de processo de injeção a 
serem inseridas no software. Variando-se os 
parâmetros tempo de injeção, temperatura do molde e 
temperatura do fundido, foram feitas simulações no 
software, com o uso do ABS Terluran GP-35 (BASF), 
ainda sem as nanoargilas nessa etapa. Os efeitos 
dessas três variáveis na qualidade das peças foram 
analisados pelas variáveis de resposta do Moldflow: 
tempo de preenchimento, confiança de preenchimento, 
qualidade, queda de pressão máxima, temperatura 
máxima na frente de fluxo, temperatura média máxima, 
ar aprisionado, linhas de junção dos fluxos, marcas de 
rechupe e tempo máximo de resfriamento. As variáveis 
de resposta mais significativas na determinação da 
relação custo/benefício das peças moldadas foram 
qualidade da peça, queda de pressão máxima e 
temperatura média máxima. 
Moldagem por injeção - Moldflow - Nanocompósitos 
 
 
T1319 
DESENVOLVIMENTO DE UM FILME POLIMÉRICO 
TRANSPARENTE E CONDUTOR ELÉTRICO 
UTILIZANDO NANOCOMPÓSITOS POLIMÉRICOS 
CONTENDO NANOTUBOS DE CARBONO 
Jéssica Marcon Bressanin (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Julio Roberto Bartoli (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 

Este trabalho descreve um método simples para a 
obtenção de nanocompósitos de PMMA/NTCPM 
(polimetacrilato de metila e nanotubos de carbono de 
paredes múltiplas) via polimerização “in-situ” em 
solução de clorofórmio, com o objetivo de obter filmes 
poliméricos transparentes e semicondutores. Foram 
estudadas sistematicamente diversas condições de 
preparação por meio da polimerização em solução do 
monômero Metacrilato de Metila na presença dos 
NTCPM utilizando uma sonda ultrassônica para 
promover a dispersão das nanopartículas na matriz 
polimérica. Os filmes de PMMA/NTCPM polimerizados  
e obtidos a partir da evaporação da solução do 
nanocompósito sobre substrato plano de alumínio 
contendo 1,5% em massa de nanopartículas 
apresentaram condutividade elétrica superficial em 
torno de 1,1 S/cm . Filmes finos de PMMA com 0,5 % 
em massa de NTCPM foram também obtidos por “spin 
coating”, sobre substrato de uma lâmina de PMMA 
comercial, para medidas de transmitância no UV-vis 
obtendo-se cerca de 82% na faixa de 400 a 800 nm. Os 
resultados mostraram que a rota proposta produz 
nanocompósitos de PMMA/NTCPM semicondutores e 
transparentes,  sugerindo que estes filmes poliméricos 
ópticos são materiais de interesse para aplicação como 
eletrodos transparentes para dispositivos 
optoeletrônicos. 
Polímeros - Células solares - Nanocompósitos 
 
 
T1320 
 PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE 
NANOCOMPÓSITOS DE COPOLÍMERO ABS E 
ARGILA MONTMORILONITA ORGANICAMENTE 
MODIFICADA 
Victor de Lima Bellia (Bolsista PIBIC/CNPq), Mateus de 
Lorenzi Mazzucco e Prof. Dr. Julio Roberto Bartoli 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Química - FEQ, 
UNICAMP 
 
O presente trabalho mostra compostos híbridos de 
montmorilonitas organicamente modificadas (MMTO) e 
terpolímero de acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), 
compatibilizados com o copolímero de estireno-etileno-
butadieno-estireno (SEBS) ou de estireno-butadieno-
estireno (SBS) preparados via intercalação no estado 
fundido em extrusora de rosca-dupla. O estudo foi 
baseado num planejamento fatorial de experimentos 22 
para avaliar o efeito dos fatores compatibilizante (SEBS 
e SBS) e composição da MMTO (Cloisite 30B e mistura 
Cloisite 30B+Cloisite 20A (1:1)) nas propriedades 
mecânicas e morfologia. Resultados de difração de 
raios X (DRX) indicam que todos os híbridos 
apresentam estruturas intercaladas polímero-argila. 
Nos ensaios de resistência à tração observa-se, em 
comparação ao ABS, uma redução do valor médio da 
tensão na ruptura e do módulo de elasticidade para os 
híbridos de ABS/MMTO com SEBS e sem alterações 
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significativas na tensão, mas com maior módulo de 
elasticidade, para os com SBS. No tratamento 
estatístico dos dados de tensão na ruptura foi utilizada 
a distribuição de Weibull para valores extremos, 
verificando-se um significativo aumento do parâmetro β 
de Weibull para os híbridos, isto é menor dispersão ou 
variância da tensão na ruptura. 
Polímeros - ABS - Nanocompósitos 
 
 
T1321 
EFEITO DO COPOLÍMERO EM BLOCO DE 
ESTIRENO-BUTADIENO COMO COMPATIBILIZANTE 
Viviane Barboza Roso (Bolsista PIBIC/CNPq), Mateus 
de Lorenzi Mazzucco e Prof. Dr. Julio Roberto Bartoli 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Química - FEQ, 
UNICAMP 
 
Foram obtidos híbridos de argilas montmorilonitas 
organicamente modificadas (MMTO) e poli(acrilonitrila-
butadieno-estireno) (ABS), compatibilizados com o 
copolímero de estireno-etileno-butadieno-estireno 
(SEBS) ou de estireno-butadieno-estireno (SBS) a fim 
deconhecer a cinética de degradação termo-oxidativa 
destes compostos poliméricos. O método de obtenção 
destes híbridos foi através de intercalação no estado 
fundido em extrusora de rosca-dupla. Quatro 
formulações de híbridos foram propostas segundo um 
planejamento fatorial de experimentos 22. Os fatores 
estudados foram o tipo de compatibilizante (SEBS ou 
SBS) e a composição da MMTO (Cloisite 30B ou a 
mistura Cloisite 30B+Cloisite 20A (1:1)). As variáveis de 
resposta foram a energia de ativação (Ea) e o tempo de 
vida (tv,o), avaliadas por meio da análise 
termogravimétrica (TGA) a três taxas de aquecimento: 
2,5, 5 e 10ºC/min, em atmosfera oxidativa 
Polímeros - ABS - Nanocompósitos 
 
 
T1322 
DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS 
TECNOLÓGICAS PARA AMBIENTE WEB  SOBRE A 
TECNOLOGIA DA FLUIDIZAÇÃO 
André Brant Rocha (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. 
Dra. Katia Tannous (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
Para auxiliar o ensino de engenharia química, criou-se 
em 2004, o ambiente web www.fluidizacao.com.br, 
mantido pelo Laboratório de Tecnologia de Partículas e 
Processos Multifásicos (LaProM), no qual disponibiliza 
conteúdo teórico, animações, vídeos e aplicativos sobre 
leitos fluidizados. Com isso, o objetivo deste trabalho foi 
o enriquecimento do conteúdo deste ambiente, 
mediante duas abordagens: a primeira, relativa ao 
conteúdo teórico, tratando-se da familiarização com as 
ferramentas existentes e criando neste processo, novas 
páginas de conteúdo geral sobre leitos fluidizados; a 

segunda abordagem do projeto, foi a implementação de 
um novo aplicativo educacional (applet) o FBR-
Distributor (Fluidized Bed Reactor-Distributor), sendo 
este elaborado em linguagem de programação JAVA. O 
programa possui uma interface gráfica simples e 
amigável permitindo ao usuário uma interação direta 
das influências dos diversos parâmetros sobre o projeto 
de distribuidores para leitos fluidizados. 
Applet - Fluidização - Animação 
 
 
T1323 
MODERNIZAÇÃO DO SOFTWARE SIMULADOR 
SEREA APLICADO A  REATORES DE LEITO 
FLUIDIZADO 
Guilherme Esperidião dos Santos (Bolsista 
PIBITI/CNPq) e Profa. Dra. Katia Tannous 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Química - 
FEQ, UNICAMP 
 
Este projeto é baseado em um simulador (SEREA), 
onde engloba os conceitos da fluidodinâmica de 
reatores em leitos fluidizados. O objetivo deste trabalho 
foi a aplicação destes conceitos em um sistema 
integrado (3 módulos) de um escoamento sólido-fluido. 
Este sistema consistiu em uma planta composta por 
compressor, tubulação, acidentes, medidor de fluxo, 
leito fixo e fluidizado, distribuidor e ciclone. A 
metodologia utilizada respeitou os padrões de 
engenharia de software na confecção do nosso 
simulador. Para elaborá-lo foi utilizada linguagem de 
programação orientada a objetos e interface gráfica 
amigável. A linguagem mais adequada encontrada foi a 
linguagem Java. Além disso, utilizou-se simuladores de 
máquina Java e o IDE NetBeans.O primeiro módulo 
desenvolvido e registrado, correspondeu ao 
escoamento de fluidos em tubulações/acidentes 
denominado por BEHELPS (Bernoulli Equations and 
Heat Loss in Pipe Systems). O segundo módulo foi 
referente aos parâmetros básicos e distribuidor da 
fluidodinâmica de leitos fluidizados. E o terceiro módulo 
foi referente ao projeto de ciclone. O software 
desenvolvido em formato de módulos serve de apoio 
para o desenvolvimento de outras ferramentas ao 
ensino da engenharia química. 
Simulador - Plataforma Java - Fluidização 
 
 
T1324 
CARACTERIZAÇÃO DA LIGNINA PARA APLICAÇÃO 
EM MATERIAIS POLIMÉRICOS 
Henrique Real Guimarães (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Katia Tannous (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
Este trabalho tem por objetivo estudar a caracterização 
de compósitos confeccionados com lignina e 
poliestireno (PS). Primeiramente buscou-se caracterizá-
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la, através do diâmetro médio em volume por difração a 
laser (231 μm), massa específica real por picnometria 
de gás Hélio (1364,7 kg/m³), e estrutura molecular 
através de espectroscopia de IV e de UV visível de 
acordo com seus picos de absorbância. Em seguida, 
prepararam-se filmes nas proporções 0%, 7,5%, 15% e 
30% (% massa lignina/massa de PS) por evaporação 
de solvente (tetraidrofurano) a fim de verificar a 
influência da lignina nas propriedades do polímero. 
Através da análise termogravimétrica, notou-se que o 
PS possui apenas uma região de perda de massa 
brusca em torno de 450ºC, e que, com o aumento da 
proporção de lignina, a região de degradação térmica 
aumenta aproximando-se a curva da lignina, que 
apresenta duas regiões de perda de massa, uma entre 
149ºC e 429ºC e outra entre 515ºC e 889ºC. Com a 
calorimetria diferencial de varredura, notou-se que a 
temperatura de transição vítrea (Tg) do PS puro está em 
torno de 75ºC, e essa aumentou com o aumento da 
concentração de lignina, cuja Tg é em torno de 120ºC. 
De maneira geral, a inclusão da lignina proporcionou 
uma diminuição na viscoelasticidade do compósito, 
bem como o aumento da faixa de temperatura de 
degradação. 
Polímero natural - Reaproveitamento - Resíduo sólido 
 
 
T1325 
ESTUDO DA ESCOABILIDADE DE BIOMASSAS 
VEGETAIS - ÂNGULO DE REPOUSO E 
DENSIDADES APARENTES 
Wilson Bitencourt de Souza Filho (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Katia Tannous 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Química - 
FEQ, UNICAMP 
 
Tendo em vista a possibilidade de aplicação de 
biomassas como fonte energética e visando a 
estocagem e o transporte destas matérias-primas para 
os processos de conversão da biomassa em energia, 
este trabalho apresenta um estudo da caracterização 
da escoabilidade mediante os índices de 
compressibilidade (razão de Hausner e Carr) e ângulo 
de repouso. As biomassas estudadas foram: ouriço da 
castanha do Brasil, ouriço de tucumã, jequitibá-rosa e 
caixeta. Os diâmetros médios estudados foram de 494 
μm a 2080 μm (peneiramento) e massa específica real 
entre 1424,6 kg/m3 a 1596 kg/m3 (picnometria a gás 
Hélio). Os resultados obtidos mostraram uma 
escoabilidade boa ou razoável para ouriço da castanha 
do Brasil e o ouriço de tucumã, e uma escoabilidade 
pobre para o jequitibá-rosa e caixeta. Com relação ao 
efeito do recipiente, a razão de Hausner diminuiu com o 
aumento do volume do cilindro, isso ocorre, pois quanto 
maior a altura do cilindro maior é a compactação da 
amostra, causando um decréscimo na densidade 
batida. Os ângulos de repouso foram determinados 
mediante o ângulo de repouso estático sem base e com 

base fixa e por meio do ângulo de repouso dinâmico 
usando cilindro rotativo e mesa basculante. Os 
resultados mostraram que os ângulos de repouso 
estático foram menores do que os obtidos para os 
ângulos de repouso dinâmico.  
Resíduo sólido - Empacotamento - Reaproveitamento 
 
 
T1326 
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE 
LIBERAÇÃO CONTROLADA DE OXITETRACICLINA 
MICROENCAPSULADA EM MATRIZES DE 
ALGINATO E ALGINATO REVESTIDA COM 
QUITOSANA 
Danielle Chati Seraphim, Sirlene Adriana Kleinubing e 
Profa. Dra. Lucia Helena Innocentini Mei (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
A oxitetraciclina (OTC) é um antibiótico de amplo 
espectro, usado, sobretudo, para tratamento de 
infecções do trato respiratório e trato urogenital. É 
administrado por via oral, porém, pode causar irritações 
na mucosa gástrica, o que limita o uso deste fármaco 
na forma de liberação convencional. O presente 
trabalho fundamenta-se no desenvolvimento de um 
sistema de liberação controlada da OTC, por meio da 
microencapsulação do fármaco em dois tipos de 
matrizes poliméricas: de alginato e de alginato revestida 
com quitosana. O método utilizado para a preparação 
das micropartículas é a coacervação complexa, em um 
único estágio. A análise morfológica das microparticulas 
foi realizada por MEV. A determinação do perfil de 
liberação da OTC in vitro foi determinado por UV-VIS, 
em meios ácido e básico para simular o trato 
gastrointestinal. A análise morfológica das 
micropartículas de alginato revestida com quitosana, 
por MEV, revelou a presença de fissuras na superfície 
das mesmas, conforme estudos anteriores do grupo. O 
estudo do perfil de liberação do fármaco para essa 
matriz polimérica apontou uma liberação inicial rápida 
em meio ácido, e uma liberação gradual em meio 
básico. Os estudos de morfologia e perfil de liberação 
da OTC microencapsulada em matriz de alginato estão 
em fase experimental. 
Oxitetraciclina - Alginato  - Quitosana 
 
 
T1327 
ELABORAÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS A 
BASE DE POLÍMEROS DE FONTES RENOVÁVEIS 
ADICIONADOS OU NÃO DE PÓ DE COCO 
Larissa Mendonca Thiegue (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Farayde Matta Fakhouri e Profa. Dra. Lucia Helena 
Innocentini Mei (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
Utensílios e filmes plásticos são produtos presentes na 
nossa vida cotidiana. O uso de fontes não renováveis 
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para a produção de "commodities” poliméricas e o fato 
destes materiais gerarem uma enorme quantidade de 
lixo residual de difícil degradação microbiológica vem 
incentivando a pesquisa de materiais poliméricos 
provenientes de fontes renováveis. Deste modo, esse 
trabalho tem como objetivo desenvolver e caracterizar 
matéria prima biodegradável a base de amido e 
gelatina, com ou sem fibra de coco, a qual será 
utilizada para confecção de diferentes utensílios 
descartáveis e biodegradáveis. Para a obtenção dos 
pellets de amido e gelatina, foi utilizada uma extrusora 
monorosca, a 35 rpm  e perfil de temperatura variando 
de 90 °C para as 1a , 2a e 3a zonas, e 120°C, para a 4a 
zona. Posteriormente o material foi injetado a 130ºC e 
200 bar. Análises morfológicas,  difratometria de Raio – 
X e calorimetria diferencial de varredura foram 
realizadas. O material obtido não mostrou grânulos de 
amido na análise microscópica, indicando que a 
temperatura utilizada foi efetiva para a gelatinização do 
amido. A amostra possui picos de cristalinidade e 
temperatura de transição vítrea entre 50 e 60ºC. O 
material injetado mostrou-se de fácil remoção do molde 
e apresentou coloração amarelada e certa 
transparência a olho nu.  
Biopolímero - Fibra de coco - Amido 
 
 
T1328 
DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTÍCULAS DE 
QUITOSANA COM CONTROLE DE 
POLIDISPERSIDADE PELO PH 
Nathalia Santana (Bolsista Braskem), Caroline 
Casagrande Sipoli e Profa. Dra. Lucimara Gaziola de 
La Torre (Orientadora), Faculdade de Engenharia 
Química - FEQ, UNICAMP 
 
Vacinas de DNA constituem uma forma promissora na 
vacinação e no tratamento de diversas doenças. E para 
que tenham efeito biológico, estas vacinas precisam 
alcançar o núcleo celular. Como estas macromoléculas 
são aniônicas e de elevado tamanho, necessita-se de 
vetores que permitam a sua entrega eficiente no interior 
das células, como os sistemas não virais. Dentre estes, 
destacam-se as nanopartículas de quitosana 
(biopolímero obtido a partir da desacetilação da quitina, 
principal componente estrutural de crustáceos). Este 
polímero é catiônico, biocompatível, mucoadesivo e de 
baixa imunogeticidade e citoxicidade. Diversas 
metodologias para a produção de partículas de 
quitosana foram descritas, no entanto, o tamanho 
resultante e a distribuição de tamanhos não são de fácil 
controle. Para a obtenção de sistemas 
nanoparticulados com polidispersidade controlada, 
produziu-se nanopartículas de quitosana a partir de 
gelificação ionotrópica utilizando tripolifosfato de sódio 
(TPP), avaliando-se o efeito do pH (4,0, 5,0 e 5,5). Os 
resultados indicam que a polidispersidade diminui com 
o aumento do pH durante a reticulação ionotrópica, sem 

alteração significativa do diâmetro médio das 
nanopartículas. Este estudo contribui no 
desenvolvimento de sistemas nanopartículados com 
baixa polidispersidade para futura incorporação de 
vacinas de DNA. 
Quitosana - Tripolifosfato de sódio - pH 
 
 
T1329 
PRODUÇÃO DE LIPOSSOMAS CATIÔNICOS EM 
ESTRATÉGIA  “BOTTOM UP”- MICROFLUÍDICA 
PARA APLICAÇÃO EM VACINAÇÃO E TERAPIA 
GÊNICA 
Nayla Takahashi Aoki (Bolsista PIBIC/CNPq), Tiago 
Albertini Balbino e Profa. Dra. Lucimara Gaziola de La 
Torre (Orientadora), Faculdade de Engenharia Química 
- FEQ, UNICAMP 
 
Lipossomas são vesículas compostas por bicamadas, 
de caráter anfifílico, formadas em meio aquoso através 
de auto-agregação. Os lipossomas catiônicos (CL) 
podem ser complexados eletrostaticamente com DNA, 
possibilitanto a eficiente transfecção gênica em células. 
Porém, tecnologias de produção que usem solventes 
atóxicos e controlem o tamanho dos lipossomas, em 
alta produtividade, ainda são um desafio. A 
microfluídica é uma ciência nova usada nesta produção 
e a focalização hidrodinâmica pode ser uma alternativa 
para métodos convencionais. Primeiro, foi estudado um 
dispositivo microfluídico com o método de focalização 
hidrodinâmica única (SHF), que usa uma corrente 
central com a dispersão lipídica em etanol comprimida 
por duas correntes aquosas. Os lipossomas são 
formados com a difusão do etanol. Para intensificar a 
difusão, outro dispositivo foi projetado com focalização 
hidrodinâmica dupla (DHF) para aumentar a superfície 
de contato entre fluidos. Foram investigados razão 
entre vazões, vazão volumétrica total e concentração 
total de lipídeo utilizando um delineamento composto 
central rotacional. Por fim, obteve-se condições 
controladas de operação e níveis maiores de 
produtividade, em comparação aos métodos 
microfluídicos já reportados. A tecnologia empregada é 
particularmente útil para a produção de CL, já que o 
processo é contínuo e de número de etapas reduzido, 
mantendo-se a sua intensificação. 
Lipossomas catiônicos - Nanotecnologia - Microfluídica 
 
 
T1330 
DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTÍCULAS DE 
QUITOSANA COM BAIXA POLIDISPERSIDADE 
Nícolas Garcia Scalioni (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Caroline Casagrande Sipoli e Profa. Dra. Lucimara 
Gaziola de La Torre (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
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Quitosana é um biopolímero, com característica 
catiônica e várias aplicações na área farmacêutica, e a 
produção de nanopartículas de tamanho e 
polidispersidade controlados é foco de muitos 
pesquisadores. Neste projeto, duas estratégias foram 
exploradas para a produção de nanopartículas de 
quitiosana: controle da massa molecular da quitosana e 
a utilização de lipossomas como “template”. Na primeira 
etapa é utilizada energia mecânica, a partir dos 
equipamentos Ultra-Turrax® e Microfluidizador para 
reduzir a massa molar. A quitosana processada em 
cada equipamento foi utilizada para a preparação de 
partículas de quitosana por gelificação ionotrópica 
(reticulação) com adição de agente reticulante 
tripolifosfato pentassódico (TPP), tendo como controle a 
quitosana não processada. Os resultados mostram que 
os equipamentos reduzem a massa molar, refletindo na 
formação de nanopartículas com mesmo tamanho 
utilizando uma menor massa de TPP e assim, menor 
polidispersidade. Na segunda etapa, a quitosana foi 
encapsulada em lipossomas compostos pelos lipídios 
DPPC, colesterol e DOTAP, utilizando o método da 
injeção de etanol. Em seguida, após a separação da 
quitosana não encapsulada, a reticulação com o TPP é 
realizada. Ambos os processos apresentam-se 
promissores no controle da polidispersidade. 
Quitosana - Lipossomas - Microfluidização 
 
 
T1331 
ENCAPSULAÇÃO DE CHALCONA NITROGENADA 
EM NANOPARTÍCULAS DE ÁCIDO HIALURÔNICO 
PARA O TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE 
CUTÂNEA   
Jessica Lessa Bernardes (Bolsista PIBITI/CNPq) e 
Profa. Dra. Maria Helena Andrade Santana 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Química - 
FEQ, UNICAMP 
 
As Leishmanioses são consideradas um dos grandes 
problemas de saúde pública no mundo. A chalcona 
sintética, CH8, tem apresentado resultados promissores 
no tratamento da Leishmaniose cutânea.  A associação 
com nanopartículas melhora a sua capacidade de 
penetração na pele, beneficiando o tratamento. 
Entretanto, lesões mais profundas requerem o uso 
concomitante de um medicamento cicatrizante para 
regeneração mais rápida do tecido. O propósito deste 
projeto foi estudar a possibilidade da utilização da 
chalcona sintética CH8, em associação com 
nanopartículas de ácido hialurônico (AH), 
polissacarídeo com propriedades cicatrizantes, a fim de 
se obter efeito sinérgico no tratamento desta doença. 
Inicialmente, foram buscados métodos de hidrofilização 
da CH8 através da sua emulsificação com tensoativos 
Span 20 e Tween 20, propilenoglicol, ácido láurico, 
porem os resultados não foram promissores.  A  sua 
solubilização em soluções de  álcool/acetona em meio 

básico mostraram degradação conforme análises de 
infravermelho e HLPC. Esses resultados mostraram 
que a associação de nanopartículas de AH vazias à 
CH8 encapsulada em lipossomas constitui a melhor 
estratégia de associação dos efeitos sinérgicos. A 
produção de nanopartículas de AH utilizou o processo 
de nanoprecipitação em solvente orgânico com 
reticulação química com dihidrazida adípica, seguido da 
caracterização quanto ao diâmetro médio e potencial 
zeta. 
Chalcona - Ácido hialurônico - Leishmaniose 
 
 
T1332 
INFLUÊNCIA DE LIPÍDIOS E TENSOATIVOS NA 
PRODUTIVIDADE E MASSA MOLAR DO ÁCIDO 
HIALURÔNICO OBTIDO POR FERMENTAÇÃO 
Marina Brito Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Maria Helena Andrade Santana (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
O ácido hialurônico (AH) é um polímero natural, 
encontrado em vertebrados e um grupo seleto de 
micróbios. O AH tem uma grande variedade de 
aplicações úteis, e pode ser obtido por fermentação 
bacteriana que, quando altamente purificado apresenta 
as mesmas propriedades do AH humano. A síntese do 
AH, assim como a elongação da cadeia e extrusão do 
mesmo, é feita por uma enzima ligada à membrana de 
células eucarióticas, a hialuronidase sintase (HAS). O 
projeto de iniciação científica teve como objetivo o 
estudo in vivo da influência dos lipídios cardiolipina e 
lecitina de ovo na massa molar e produtividade do AH 
obtidos por fermentação de Streptococcus 
zooepidemicus. Foram realizadas doze fermentações 
utilizando linhagem de Streptocooccus zooepidemicus. 
O AH produzido foi caracterizado pela sua cinética de 
produção e massa molar. O controle utilizado foi a 
produção do AH na ausência do fosfolipídio. Obtiveram-
se resultados positivos quanto ao aumento da massa 
molar do AH obtido na presença de cardiolipina, em 
comparação ao controle. No entanto, para as 
fermentações com adição de lecitina, esta não 
influenciou significativamente a massa molar do ácido. 
Ácido hialurônico - Fermentação - Streptococcus 
 
 
T1333 
CONTINUIDADE DO DESENVOLVIMENTO DE 
TECNOLOGIA REFERENTE A COMPOSIÇÕES 
FARMACÊUTICAS CONTENDO CHALCONAS 
ENCAPSULADAS EM LIPOSSOMAS (PROJETO 
ASSOCIADO AO DEPÓSITO DE PATENTE PI 
0902841) 
Rafael Lichy (Bolsista PIBITI/CNPq), Mariana Beatriz 
Quinália e Profa. Dra. Maria Helena Andrade Santana 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Química - 
FEQ, UNICAMP 
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Lipossomas são agregados coloidais com aplicações 
na veiculação de fármacos. Este projeto teve por 
objetivo dar continuidade ao desenvolvimento da 
tecnologia de incorporação da chalcona sintética CH8 
(hidrofóbico) em lipossomas de fosfatidilcolina de ovo 
(EPC), para aplicação no tratamento da leishmaniose 
cutânea. Os primeiros ensaios in vivo desta tecnologia 
levaram ao depósito da patente PI 0902841. Foram 
estudados processos escalonáveis baseados na 
aplicação de altas taxas de cisalhamento na formação 
de lipossomas: a homogeneização em alta pressão, 
utilizando o microfluidizador de microcanais, e o método 
de injeção de etanol modificado, com agitação 
mecânica de alto cisalhamento, onde o fármaco foi 
incorporado tanto durante o processo de formação dos 
lipossomas quanto em partículas pré-formadas. Os 
lipossomas foram caracterizados quanto ao seu 
diâmetro médio, potencial zeta, distância interlamelar e 
eficiência de encapsulação dos fármacos, e os 
resultados foram comparados aos dos lipossomas 
obtidos pelo método laboratorial de Bangham, usado 
como controle de baixo cisalhamento. Altas taxas de 
cisalhamento produziram perda de água e redução da 
distância interlamelar da bicamada lipídica. Como 
consequência, a eficiência de encapsulação do fármaco 
hidrofóbico nos lipossomas foi reduzida. Os lipossomas 
formados com a CH8 incorporada durante o processo 
de formação apresentaram menor diâmetro em 
comparação com aqueles onde o fármaco foi 
incorporado após a formação das partículas. 
Lipossomas - Chalcona - Processos de produção 
 
 
T1334 
GASEIFICAÇÃO DO BAGAÇO DE CANA PARA 
PRODUÇÃO DE ETANOL A PARTIR DO GÁS DE 
SÍNTESE  
André Vendimiatti Zerati (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Maria Regina Wolf Maciel (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
O projeto de Iniciação Científica tem como objetivos a 
caracterização da biomassa, o acompanhamento da 
reação de gaseificação e a caracterização dos produtos 
formados. Inicialmente foi realizada uma revisão 
bibliográfica sobre fontes alternativas de energia, 
gaseificação de biomassa, produção e caracterização 
do gás de síntese. Na sequência foi realizada a 
caracterização do bagaço de cana através da análise 
granulométrica, segundo os métodos de IM338 – 
Tecnologia da gaseificação; análise do teor de 
umidade, de acordo com Sluiter et al. (2005); 
determinação de cinzas, lignina solúvel e insolúvel, 
pelas normas NREL nº 003 e nº 004 (Templeton e 
Ehrman, 1995); quantificação de extrativos, açúcares 
(celobiose, glicose, xilose e arabionose) e inibidores 
(ácido acético, furfural e hidroximetilfurfural – HMF), a 

partir da metodologia de Da Silva (2009). De acordo 
com os resultados já obtidos, o bagaço de cana usado 
neste trabalho apresenta teor médio de umidade de 
7,55% e é composto, em base úmida, por 8,38% de 
extrativos, 61,38% de açúcares e 3,22% de inibidores. 
Na próxima etapa do projeto serão realizados o 
acompanhamento da reação de gaseificação do bagaço 
e a caracterização do gás de síntese formado, 
composto por hidrogênio e monóxido de carbono, 
dióxido de carbono, água, metano, 
hidrocarbonetos mais elevados e nitrogênio.  
Biomassa - Etanol - Syngas 
 
 
T1335 
NANOTUBOS DE BIOPOLÍMEROS PRODUZIDOS A 
PARTIR DA TÉCNICA LAYER-BY-LAYER 
Rodrigo Balloni Rabelo (Bolsista FAPESP), Rogério 
Aparecido Bataglioli, Ennio Balbi Flores, Fernando da 
Cruz Vasconcellos e Profa. Dra. Marisa Masumi Beppu 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Química - 
FEQ, UNICAMP 
 
A combinação da técnica de layer-by-layer (LbL) com o 
método de templates porosos tem atraído significativo 
interesse, devido a sua versatilidade e baixo custo na 
preparação de nanomateriais tubulares com 
propriedades dimensionais específicas. Em particular, a 
técnica LbL envolve a deposição sequencial de 
diferentes espécies, tais como polímeros, 
nanopartículas e proteínas, na superfície dos poros 
presentes nos templates, permitindo a criação de vários 
tipos de nanomateriais com geometrias cilíndricas. O 
presente trabalho tem por objetivo preparar e 
caracterizar novos biomateriais do tipo nanotubos, 
obtidos a partir do recobrimento dos poros de 
membranas de policarbonato por deposições 
alternadas de multicamadas de quitosana e alginato. As 
técnicas de caracterização utilizadas incluem análises 
morfológicas por Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV), topográficas através de Microscopia de Força 
Atômica (AFM), espectroscópicas no Infravermelho com 
Transformada de Fourier (FTIR) e de espessura por 
perfilometria. Dentre os resultados obtidos destacam-se 
as medidas de perfilometria, demostrando um perfil de 
crescimento linear dos filmes e as microscopias, que 
comprovaram a remoção das multicamadas de 
polímeros nas extremidades das membranas 
promovidas pelo tratamento com plasma. 
Nanotubo - Biopolímero - Layer-by-layer 
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PREPARAÇÃO DE FILMES DE BIOPOLÍMEROS E 
EFEITOS DA ESTERILIZAÇÃO TÉRMICA NA 
INCORPORAÇÃO E LIBERAÇÃO DO FÁRMACO 
DICLOFENACO DE SÓDIO 
Rogério Aparecido Bataglioli (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Marisa Masumi Beppu (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
A técnica Layer-by-Layer (LbL) para a deposição de 
espécies químicas (self-assemble) destaca-se como um 
método simples e versátil para a produção de diversos 
tipos de materiais nanoestruturados. Para aplicações 
na área clínica, diversas vezes empregam-se os 
biomateriais, cujas etapas de funcionalização e/ou 
esterilização são primordiais para seu uso. Este 
trabalho descreve a preparação de filmes, ou 
recobrimentos, dos biopolímeros 
carboximetilcelulose/quitosana pela técnica LbL 
utilizando-se soluções polieletrolíticas em diferentes 
condições de pH e força iônica. Os filmes obtidos 
tiveram sua estrutura avaliada por perfilometria e 
microscopia de força atômica (AFM). Avaliaram-se 
também os efeitos da esterilização por autoclave, à 
120ºC, na incorporação e liberação do fármaco 
diclofenaco de sódio nesses filmes. A força iônica das 
soluções polieletrolícas resultou em alterações mais 
pronunciadas que o pH na espessura e rugosidade 
desses filmes. Os resultados obtidos são de grande 
valia, pois demostram a possibilidade de controlar as 
propriedades estruturais (espessura e rugosidade) dos 
filmes de carboximetilcelulose/quitosana e a quantidade 
de fármaco incorporada variando-se o pH e força iônica 
durante o processo de produção dos filmes. 
Biopolímeros - Esterilização - Fármaco 
 
 
T1337 
REMOÇÃO DE CORANTE SINTÉTICO DE 
EFLUENTE DE INDÚSTRIA TÊXTIL POR 
BIOADSORÇÃO EM MACROALGA 
Bruno Tosi Pelosi (Bolsista PIBIC/CNPq), Lívia Kátia 
dos Santos Lima e Profa. Dra. Melissa Gurgel Adeodato 
Vieira (Orientadora), Faculdade de Engenharia Química 
- FEQ, UNICAMP 
 
As Indústrias têxteis utilizam corantes e pigmentos para 
colorir as fibras dos tecidos, gerando grande volume de 
efluentes contaminados. A bioadsorção tem se 
mostrado uma técnica bastante satisfatória no 
tratamento destes efluentes devido ao seu potencial na 
remoção de poluentes e seu baixo custo associado. 
Neste contexto, estudou-se a utilização da macrófita 
Salvinia natans como bioadsorvente para a remoção do 
corante sintético Azul Reativo 19. Caracterizou-se a 
macrófita antes e após o processo de bioadsorção por 
meio de FT-IR, MEV e MO, titração, pHZPC e análises 
térmicas. Estudou-se o efeito do pH do meio (pH 1,0 a 
3,0), das concentrações  iniciais da solução de corante 

(C0= 50 a 300 mg.L-1) e de biomassa (0,1 a 5 g.L-1), 
através de ensaios cinéticos. Foi realizado um estudo 
termodinâmico (15 a 50°C), mostrando que o processo 
bioadsorção é endotérmico e espontâneo. Os 
resultados das isotermas foram ajustados aos modelos 
de Freundlich, Langmuir e D-R. Para as cinéticas o 
modelo de pseudossegunda ordem melhor representou 
os dados experimentais. O qmáx de adsorção foi de 60 
mg.g-1 em pH 1,0 e C0 de 300 mg.L-1, demonstrando 
que o meio ácido favorece a bioadsorção. O processo 
não provocou alterações morfológicas na biomassa. 
Desta forma, a Salvinia natans pode ser considerada 
eficaz na remoção do corante Azul Reativo 19. 
Corantes sintéticos - Bioadsorção - Macroalga 
 
 
T1338 
AVALIAÇÃO DE VERMICULITA EXPANDIDA COMO 
ADSORVENTE NA REMOÇÃO E ELUIÇÃO DE ÍONS 
ZINCO 
Emily Nishikawa (Bolsista PIBIC/CNPq), Ambrósio 
Florêncio de Almeida Neto e Profa. Dra. Melissa Gurgel 
Adeodato Vieira (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
Este projeto avaliou o uso da vermiculita expandida 
nacional comercial como adsorvente de íons Zn(II) em 
efluente aquoso. A vermiculita foi caracterizada por 
Difração de Raios X (DRX), Análises Térmicas (TG, 
DTG, DSC), Microscopia Óptica (MO) e Eletrônica da 
Varredura (MEV) com Análise Química por Energia 
Dispersiva de Raios X (EDX) e Capacidade de Troca 
Catiônica (CTC). As análises térmicas resultaram em 
perda total de massa de 17,79%. A análise química 
indicou a presença dos elementos Mg, Al, Si e Fe em 
maior quantidade. O método de BET indicou uma área 
superficial da vermiculita de 23,2253 m2/g. O volume 
médio das partículas de adsorvente obtido por 
picnometria a gás hélio foi 0,8935 cm3. A porosimetria 
de mercúrio forneceu a porosidade das partículas, 
0,0305, além de indicar a presença de mesoporos e 
macroporos. A CTC do adsorvente obtida foi de 445 
meq/100 g de vermiculita. Estudos cinético e 
termodinâmico de remoção em banho finito foram 
realizados, além de ensaios de adsorção/dessorção em 
leito fixo. A cinética de remoção do Zn(II) em vermiculita 
segue o modelo de pseudossegunda ordem, com 
89,5% de remoção em banho. Do estudo 
termodinâmico, concluiu-se que esse processo é 
endotérmico, favorável, físico e que as isotermas são 
melhor representadas pelo modelo de Freundlich. A 
partir do estudo fluidodinâmico, definiu-se a vazão de 1 
mL/min, obtendo-se a remoção de 77,36% em leito. Os 
ensaios de dessorção indicaram o CaCl2 como melhor 
eluente para estudos em ciclo. 
Adsorção - Zinco - Vermiculita 
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T1339 
AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DA COR DE PAPEL 
RECICLADO COM INCORPORAÇÃO DE CORANTES 
NATURAIS OBTIDO POR SECAGEM CONVECTIVA 
FORÇADA 
Marina Lazarini Verzola (Bolsista FAPESP), Melissa G. 
A. Vieira, Néstor . D. L. González, Suzanna B. Badra, 
Sandra C. S. Rocha e Profa. Dra. Melissa Gurgel 
Adeodato Vieira (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
Neste projeto propõe-se a reutilização de papel de 
escritório na forma de papel cartão com adição de 
corantes naturais. A preparação da polpa de papel foi 
feita a partir da trituração de papel de escritório tingido 
a toner, destintagem e posterior incorporação de 
corantes. A secagem da polpa foi realizada em um 
secador convectivo descontínuo para secagem de 
polpas em formato de folhas. Este trabalho tem como 
objetivos específicos variar a formulação da polpa de 
papel reciclado, adicionando corantes, tais como 
carmim de cochinilla, curcumina e urucum e analisar os 
parâmetros de secagem, características físicas e 
análise da estabilidade da cor dos papéis submetidos a 
diferentes condições operacionais de temperatura e 
velocidade do ar de secagem na ausência ou exposição 
à luz fluorescente e ultravioleta. O método de obtenção 
da cor do papel foi baseado na norma NBR 
14999:2003, a qual determina que a cor de um objeto é 
caracterizada por meio de um trio de coordenadas de 
cor, como as coordenadas L*, a*, b* da CIELAB 1976. 
Os dados experimentais da cinética de secagem foram 
ajustados de acordo com a equação de Page, em que 
seus parâmetros representam a influência das 
condições externas durante a secagem e a resistência 
interna à secagem. 
Papel - Reciclagem - Corante 
 
 
T1340 
ESTUDO DA CINÉTICA DE SECAGEM CONVECTIVA 
DE PAPEL OBTIDO A PARTIR DE FIBRAS 
RECUPERADAS E INCORPORAÇÃO DE CORANTES 
NATURAIS 
Suzanna Bizarro Badra (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Marina L.Verzola, Nestor D. L. González, Sandra C. S. 
Rocha e Profa. Dra. Melissa Gurgel Adeodato Vieira 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Química - 
FEQ, UNICAMP 
 
O projeto consiste no estudo da cinética de secagem de 
papel reciclado com incorporação de corantes naturais 
(Carmim, Cúrcuma e Urucum) e posterior 
caracterização das amostras. O papel passou 
primeiramente por um processo de destintagem, e 
depois pela etapa da secagem convectiva com variação 
das condições de secagem (temperatura e velocidade 
do ar de secagem). A caracterização diz respeito às 

propriedades de comprimento de fibra, caracterizado 
como curta, concentração de sólidos, gramatura, 
espessura, resistência à tração, alongamento, 
porosidade e a colorimetria. As curvas cinéticas obtidas 
são compatíveis com as observadas na literatura, 
apresentando os períodos de secagem inicial, secagem 
à taxa constante e à taxa decrescente. Estudos 
estatísticos foram realizados para a análise dos 
modelos cinéticos ajustados e para os testes de 
qualidade do papel, que validaram a escolha do modelo 
cinético de secagem, mostraram a influência das 
variáveis de secagem no processo e efeitos das 
condições de secagem nas características do papel 
reciclado obtido. Verificou-se que para algumas 
propriedades, como gramatura e espessura, houve 
diferença estatisticamente significativa, enquanto para 
outras, como resistência à tração e alongamento, não 
ocorreu uma diferença significativa em função das 
condições de secagem convectiva.  
Papel reciclado - Secagem - Corantes naturais 
 
 
T1341 
AVALIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSO DE 
ADSORÇÃO DE TOLUENO EM LAMA VERMELHA 
Bruno Pereira Poleto (Bolsista SAE/UNICAMP), Renata 
dos Santos Souza (Co-orientadora) e Profa. Dra. 
Meuris Gurgel Carlos da Silva (Orientadora), Faculdade 
de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
A poluição das águas subterrâneas por tolueno é cada 
vez mais freqüente. A lama vermelha, resíduo gerado 
pela produção de alumina foi utilizada como meio 
adsorvente de estudo por ser de baixo custo. O material 
na forma bruta (LB) foi calcinado a 550°C sendo 
denominado (LC) e em seguida caracterizado. A área 
superficial foi avaliada pelos métodos de fisissorção de 
N2 (BET) e de EGME, sendo obtidos os valores de 
4930,9 m²/g para a LB e 5287,9 m²/g para a LC; a 
distribuição de tamanho e tipos de poros foi avaliada 
por porosimetria de mercúrio; a densidade foi obtida por 
picnometria a gás hélio. Foi feita análise 
termogravimétrica e determinado o pH de carga zero do 
adsorvente sendo 8,24 para a LB e 8,22 para a LC. 
Para avaliar a influência das variáveis tempo de 
contato, concentração de adsorbato, e pH na adsorção 
de tolueno realizou-se planejamento fatorial (23) com  
ponto central utilizando o programa Statistica, 
totalizando 18 experimentos. Para a LB o tempo de 
contato foi a variável influente aumentando em 19% a 
remoção de tolueno quando o tempo de contato varia 
de 1 hora para 5 horas. A influência do pH e da 
concentração de tolueno na capacidade de adsorção 
não foi significativa. O percentual de remoção no tempo 
de 5 horas foi de 92%, indicando o potencial da lama 
vermelha como adsorvente de tolueno. 
Adsorção em lama vermelha - Remoção de tolueno - Remoção de 

compostos orgânicos 
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T1342 
BIOADSORÇÃO COMPETITIVA DE ÍONS 
METÁLICOS EM SALVINIA CUCULLATA 
Carolina Gonzalez Braga (Bolsista SAE/UNICAMP), 
Frederico Gaia Costa da Silva, Lívia Kátia dos Santos 
Lima e Profa. Dra. Meuris Gurgel Carlos da Silva 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Química - 
FEQ, UNICAMP 
 
O aumento da exigência em relação ao descarte de 
efluentes líquidos industriais tem tornado a bioadsorção 
utilizando macrófitas aquáticas uma alternativa viável 
no tratamento de efluentes líquidos contaminados por 
íons metálicos. Este trabalho estudou a remoção de 
íons metálicos pela macrófita Salvinia Cucullata. A 
biomassa cultivada foi lavada, seca, triturada e 
separada em diâmetro médio de 0,855 mm. Foram 
realizados ensaios cinéticos e de equilíbrio para os íons 
Cu²+, Ni2+, Cd2+ e Zn2+. Os ensaios cinéticos foram 
efetuados com soluções de íons metálicos de 2,0 
mmol/L e 500 mL de solução para 1,0 g de macrófita. 
Nos ensaios de equilíbrio foram utilizadas 0,2 g de 
macrófita em 100 mL de solução. A partir dos dados 
obtidos nos ensaios com íons de estudo, foram 
realizados ajustes de modelos cinéticos (pseudo-
primeira ordem, pseudo-segunda ordem e difusão 
intrapartícula) e de equilíbrio (isotermas de Langmuir e 
Freundlich).  As capacidades máximas de adsorção 
encontradas para Cu²+, Ni2+, Cd2+ e Zn2+ foram 0,245 
mmol/g, 0,170 mmol/g, 0,148 mmol/g e 0,149 mmol/g, 
respectivamente. 
Bioadsorção de metais pesados - Remoção de metais pesados - 

Bioadsorção competitiva 
 
 
T1343 
REMOÇÃO DE ÍONS METÁLICOS CD2+, PB2+ E 
ZN2+ EM LIMNOBIUM SPONGIA EM COLUNA DE 
LEITO FIXO 
Frederico Gaia Costa da Silva (Bolsista FAPESP), 
Caroline Bertagnolli , Sirlei Jaiana Kleinübing (Co-
orientadora) e Profa. Dra. Meuris Gurgel Carlos da Silva 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Química - 
FEQ, UNICAMP 
 
Têm-se buscado cada vez mais materiais e métodos 
alternativos para o tratamento de efluentes industriais 
contendo metais pesados, resíduo altamente tóxico e 
poluente. Uma forma alternativa para a remoção de 
íons metálicos desses efluentes é a bioadsorção em 
algas marinhas. Esse atrativo bioadsorvente apresenta 
alta capacidade de remover íons metálicos 
seletivamente. Portanto, neste estudo avaliou-se a 
adsorção de íons Cd2+, Pb2+ e Zn2+ pela planta 
Limnobium spongia em sistemas de leito fixo mono e 
bicomponentes, a fim de caracterizar o efeito 

competitivo dos íons metálicos. Os ensaios de 
adsorção utilizaram 3,0 g de alga cada em uma coluna 
de 1,5 cm de diâmetro, pela qual foi bombeada solução 
metálica a 2,0 mL/min. As amostras coletadas em 
tempos determinados tiveram as suas concentrações 
comparadas à concentração inicial (C/C0). O tempo de 
rompimento para monocomponente foi de 250 minutos 
para Zn2+ e de 500 minutos para Cd2+ e Pb2+. Os 
ensaios bicomponentes mostram que o zinco, seguido 
pelo cádmio, é o mais rapidamente adsorvido. As 
elevações da relação C/C0 acima de 1 caracterizam 
afinidade da L. spongia em ordem crescente para Zn2+ 
< Cd2+ < Pb2+. A saturação é observada depois de 1000 
minutos. Os resultados já obtidos revelam que a alga L. 
spongia é efetiva na remoção dos Cd2+, Pb2+ e Zn2+, em 
leito fixo. 
Limnobium spongia - Metais pesados - Leito fixo 
 
 
T1344 
SIMULAÇÃO DE UMA PLANTA PARA A PRODUÇÃO 
DE BIODIESEL 
Alexander Luiz Fernando (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Reginaldo Guirardello (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
A necessidade de novas fontes de energia, menos 
poluentes e renováveis, é crescente e os 
biocombustíveis se destacam nesse meio, entre eles o 
biodiesel. Este pode ser definido como um combustível 
derivado de fontes renováveis o qual pode ser obtido de 
diferentes formas, tais como: craqueamento, 
esterificação e transesterificação . As matérias primas 
para sua produção são diversas e incluem a maioria 
dos óleos vegetais, gordura de origem animal e óleos 
de descarte. A principal via de produção do biodiesel é 
a reação de transesterificação, na qual os triglicerídeos 
reagem com um álcool a fim de produzir um alquil éster 
correspondente do ácido graxo que formava a matéria-
prima inicial. Com o objetivo de simular uma planta para 
produção de biodiesel usando o software comercial 
Aspen HYSYS v.7.2, foi eleito o óleo de soja e o etanol 
como matérias prima devido a maior disponibilidade em 
território nacional. Inicialmente foram estabelecidas as 
operações necessárias para realizar a reação de 
transesterificação e separação do produto. Após esta 
etapa, os parâmetros de interação binária foram 
estimados e testes realizados para validá-los. A planta 
apresentou resultados satisfatórios em relação à 
literatura. 
Biodiesel - Etanol - Transesterificação 
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MODELAGEM E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
UM TROCADOR DE CALOR EM REGIME 
TRANSIENTE 
Juliana Reis de Morais (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Roger Joséf Zemp (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
O estudo sobre transferência de calor é de fundamental 
importância para o desenvolvimento, criação e 
aprimoramento dos processos químicos industriais, 
devido à necessidade do conhecimento prévio e da 
manutenção dos balanços de energia para a adequada 
operação destes processos. Como continuação do 
projeto anterior, que visava o estudo do trocador de 
calor a placas em regime estacionário, neste trabalho é 
proposta a avaliação da dinâmica do mesmo trocador, 
em escala reduzida. Os objetivos são: avaliar o 
comportamento transiente de troca térmica do 
equipamento, estudando diversas condições 
operacionais; e validar um modelo matemático do 
comportamento dinâmico do trocador. Foi feita revisão 
da literatura sobre a dinâmica do trocador e os modelos 
matemáticos que o descrevem, e em seguida 
desenvolvido um programa em Visual Basic com o 
objetivo de descrever o comportamento transiente da 
troca térmica. O software de aquisição de dados foi 
alterado de forma a facilitar a obtenção e visualização 
de tabelas das variáveis do processo em regime 
transiente. Por fim serão colhidos diversos dados em 
regime transiente e em diferentes condições de 
operação para validação do modelo matemático 
proposto. 
Trocador de calor - Transiente - Simulação 
 
 
T1346 
CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS EPOXÍDICOS 
OBTIDOS A PARTIR DO ÓLEO DE MAMONA 
Juliana Otavia Bahú (Bolsista PIBITI/CNPq) e Prof. Dr. 
Rubens Maciel Filho (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
A composição principal do óleo de mamona é o 
triglicerídeo de ácido ricinoléico, este recurso natural e 
renovável permite ser epoxidado a partir da sua reação 
de epoxidação com peróxido de hidrogênio, tendo como 
catalisador a alumina. Este processo é considerado 
limpo, dado que a água é o subproduto formado. A 
polimerização deste epóxido gera um biopolímero que 
será avaliado para utilização em aplicações 
biomédicas. Para tanto, o estudo teve início com o 
acompanhamento da cinética da reação de epoxidação 
do éster metílico do ácido ricinoléico (ricinoleato de 
metila), usado como componente modelo para estudo e 
melhor compreensão da cinética de epoxidação do óleo 
de mamona. Utilizando a cromatografia gasosa com 
detector de ionização de chama (GC-FID), se observou 
que em três horas ocorre conversão de 100% do 

ricinoleato de metila no epóxido desejado, verificando a 
viabilidade da obtenção do biomonômero a partir do 
óleo de mamona. A partir desses resultados, a 
polimerização do epóxido será realizada e o polímero 
obtido será caracterizado por: Espectroscopia no 
Infravermelho (IR), Ressonância Magnética Nuclear 
(RMN) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). 
Epóxi - Óleo de mamona - Caracterização de materiais 
 
 
T1347 
ADSORÇÃO DE PROTEÍNAS DO EXTRATO DE 
GRÃOS DE SOJA EM AGAROSE-IDA-CU(II) 
Fellipe da Silveira Bezerra de Mello (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Sônia Maria Alves Bueno 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Química - 
FEQ, UNICAMP 
 
Devido a atual demanda de proteínas e peptídeos 
destinados para uso terapêutico, diagnóstico e para 
fabricação de vacinas, que tem motivado notório 
avanço na tecnologia de produção de DNA 
recombinante, torna-se importante o aprimoramento de 
técnicas de separação destas.  Este projeto objetivou 
avaliar o potencial da cromatografia de afinidade com 
íons metálicos imobilizados (IMAC) como técnica de 
captura de proteínas nativas do extrato de grãos de 
soja, visando uma futura aplicação na purificação de 
proteínas que possam a vir ser expressas nestas 
sementes. Foi usado o íon metálico cobre quelatado ao 
ácido iminodiacético (IDA) imobilizado em gel de 
agarose. Os experimentos cromatográficos foram 
realizados em duas condições, usando-se tampão 
fosfato de sódio ou MES, ambos a 25 mM pH 7,0 
contendo 2 mM de imidazol na etapa de lavagem e 
gradiente degrau de imidazol (20, 100 e 500 mM) na 
etapa de eluição. A regeneração foi feita com EDTA e 
NaOH. As amostras foram quantificadas em termos de 
proteínas totais pelo método de Bradford e analisadas 
qualitativamente por  eletroforese SDS-PAGE. 
Encontrou-se, nas duas condições cromatográficas 
estudadas,  recuperação de 90% das proteínas 
injetadas e aproximadamente 52% destas foram 
coletadas na primeira etapa da eluição (imidazol 20 mM 
pH 7,0). 
Adsorção - Proteína - IMAC 
 
 
T1348 
ESTUDO DA MIGRAÇÃO DE AGENTES 
ANTIMICROBIANOS ATRAVÉS DE FILMES 
BIODEGRADÁVEIS 
Marina Vicentini de Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Criatiana Maria Pedroso Yoshida, Vinicius Borges 
Vieira Maciel e Profa. Dra. Telma Teixeira Franco 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Química - 
FEQ, UNICAMP 
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Propriedades do transporte de massa interfacial em 
embalagens biodegradáveis, como coeficientes de 
difusão (D) foram estimados para uma migração 
positiva. A etapa de embalagem faz parte da cadeia de 
processamento, devendo ser destacada, uma vez que 
os produtos entram em contato direto com diferentes 
materiais. Pelo contato direto, compostos químicos 
podem migrar da superfície da embalagem para o 
produto. A migração pode ocorrer intencionalmente, 
quando aditivos são incorporados a matriz da 
embalagem, visando aumentar o tempo de 
armazenamento do alimento (migração positiva). O 
estudo da migração permite estimar a qualidade e 
segurança de um produto. Este trabalho estudou a 
migração de agentes antimicrobianos através de filmes 
a base de quitosana. A primeira etapa foi a obtenção de 
filmes de quitosana ativos, incorporando agentes 
antimicrobianos (sorbato de potássio e nisina) na matriz 
polimérica biodegradável (quitosana). Em seguida, o 
mecanismo de difusão dos compostos ativos foi 
estudado através dos filmes de quitosana, 
determinando o coeficiente de difusão a partir da 2ª Lei 
de Fick.  
Filme inteligente - Antimicrobianos - Quitosana 
 
 
T1349 
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE 
POLIACRILATOS DE FRUTOSE 
Samuel Fontenelle Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Telma Teixeira Franco (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
 
Os acrilatos de frutose são vistos como uma alternativa 
mais ecológica frente aos demais polímeros derivados 
do ácido acrílico, tais como os poliacrilatos, muito 
usados na indústria de absorventes. Os poliacrilatos de 
carboidratos vêm sendo estudados como substitutos 
dos poliacrilatos tradicionais. Coletou-se dados de 
concentração das espécies químicas na reação de 
esterificação da frutose com ácido acrílico, usando 
CLAE (cromatografia liquida de alta eficiencia), em um 
aparelho de injeção manual,  a fim de obter os 
parâmetros cinéticos da reação e posteriormente 
desenvolver estratégia para otimizar a produção de 
monoacrilato.Não foi possível obter resultados 
satisfatórios devido à ineficiência do método. O uso de 
um aparelho de CLAE manual requer prática de quem o 
utiliza, pois para que os resultados sejam reprodutíveis 
é necessária certa uniformidade no atoe de injetar a 
amostra. Outra causa de erro foi a ultilização de um 
banho aquecido a 50°C, alterando a concentração das 
amostras com o passar do tempo. Devido à 
impossibilidade de reproduzir as condições da 
cromatografia em coluna flash, realizado no 2º 
semestre de 2011, tais como a alta pressão, a 
concentração da amostra e o fluxo de fase móvel, não 
foi possível isolar o monoacrilato de frutose 

Frutose - Poliacrilatos - Catálise enzimática 
 
 
T1350 
ESTUDO EXPERIMENTAL DA INATIVAÇÃO DE 
BACILLUS SUBTILIS INOCULADOS EM PLACAS DE 
AÇO INOXIDÁVEL PELO USO DE CO2 EM 
AMBIENTE SUPERCRÍTICO  
Danila Alves Esteves (Bolsista PIBIC/CNPq), Mariana 
Altenhofen da Silva e Prof. Dr. Theo Guenter 
Kieckbusch (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Química - FEQ, UNICAMP 
 
A esterilização de produtos biomédicos, farmacêuticos 
e biológicos se faz necessária para prolongar a vida útil 
dos mesmos e minimizar os danos causados aos 
usuários. O método de esterilização utilizando o CO2 

supercrítico (CO2-SC) é promissor, pois pode substituir 
completa ou parcialmente as técnicas de esterilização 
atualmente empregadas, tais como tratamento térmico 
ou químico, sem promover danos ao material 
esterilizado. Esta pesquisa de iniciação científica 
estudou o efeito das variáveis temperatura, pressão e 
tempo de tratamento na esterilização de implantes-teste 
contaminados com esporos de Bacillus subtilis 
utilizando o CO2 supercrítico. Após a inoculação do 
microrganismo nos implantes-teste (placas de aço 
inoxidável, 1 x 1 cm), foram realizados experimentos no 
equipamento de fluidos supercríticos com CO2, 
variando-se a pressão de 100 a 300 bar, a temperatura 
de 30 a 60°C e o tempo de tratamento de 1 a 3 horas. 
Realizaram-se também experimentos utilizando-se 
ciclos de pressurização e descompressão. O aumento 
da pressão, da temperatura e do tempo de tratamento 
não resultou em um efeito significativo na redução da 
contagem de esporos. No entanto, resultados 
promissores foram obtidos com a utilização de ciclos de 
pressão. 
Fluido supercrítico - Bacillus subtilis  - Esterilização 
 
 
T1351 
AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO PROCESSO DE 
ESTERILIZAÇÃO DE PLACAS METÁLICAS 
CONTAMINADAS COM BACILLUS 
STEAROTHERMOPHILUS PELO USO DE CO2 
SUPERCRÍTICO 
Marina Brenha Ribeiro (Bolsista PIBIC/CNPq), Mariana 
Altenhofen da Silva e Prof. Dr. Theo Guenter 
Kieckbusch (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Química - FEQ, UNICAMP 
 
O uso do CO2 supercrítico (CO2-SC) como agente 
esterilizante é uma das técnicas mais promissoras para 
a esterilização de líquidos e materiais sólidos e tem 
recebido especial atenção de pesquisadores nas 
últimas décadas. Esta tecnologia apresenta potencial 
para substituir completa ou parcialmente os processos 
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químicos e térmicos utilizados atualmente, os quais são 
eficientes, porém podem promover danos ao material 
esterilizado. Este trabalho investigou o efeito do 
tratamento com CO2-SC em diferentes pressões (100 a 
300 bar), temperaturas (30 a 60ºC) e tempos de 
tratamento (1 a 3 horas) e ciclos de pressurização de 
despressurização na inativação de esporos de Bacillus 
stearothermophilus inoculados na superfície de placas 
de aço inox com a proposta de ser utilizado como 
método de esterilização não-térmico de implantes 
cirúrgicos. Um aparato operado em batelada com 
controle independente de pressão e temperatura foi 
utilizado. Placas de aço inoxidável (1 x 1 cm) 
inoculadas com o microrganismo foram transferidas 
para um suporte estéril e inseridas no reator. Ao final de 
cada experimento, os implantes eram coletados e 
submetidos a contagem de esporos. Os resultados 
mostraram que o aumento da pressão, do tempo e da 
temperatura não resultou em uma diminuição 
significativa na contagem dos esporos, porém os testes 
realizados com ciclos de pressão apresentaram 
resultados promissores.  
Fluido supercrítico - Bacillus stearothermophilus  - Esterilização 
 

Faculdade de Tecnologia 

 
T1352 
DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA PARA 
RECONHECIMENTO DE PADRÕES EM SINAIS 
FRACOS PARA AUXÍLIO AO PROCESSO DE 
TOMADA DE DECISÃO ORGANIZACIONAL 
Antônio Leonardo Martins Moreira (Bolsista FAPESP) e 
Profa. Dra. Ana Estela Antunes da Silva (Orientadora), 
Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
Uma grande preocupação organizacional é a aplicação 
de ferramentas para obtenção de vantagens 
competitivas. Tais vantagens derivam da obtenção de 
informação útil. Embora haja uma grande quantidade 
de informação disponível, há também uma dificuldade 
em coletar, armazenar e analisar esses dados de 
maneira a torná-los aproveitáveis para o processo de 
tomada de decisão. Um tipo de informação relevante 
encontra-se sob a forma de sentenças que expressam 
possibilidade de acontecimentos, eventos, catástrofes 
etc. Tais informações não necessitam ser exatas ou 
exprimir conhecimento declarado sobre determinado 
assunto. Elas podem apenas apontar para possíveis 
caminhos futuros, como uma espécie de previsão. 
Esses dados, que nem sempre são precisos ou 
numéricos, são chamados de sinais fracos. Os sinais 
fracos, uma vez coletados e analisados, apoiam o 
processo de tomada de decisão organizacional de 
acordo com uma área chamada de Inteligência 
Antecipativa. Neste trabalho foi desenvolvida, com 
apoio da técnica de stemming e o uso do algoritmo de 

agrupamento k-medoids, uma ferramenta de coleta, 
análise e agrupamento de sinais fracos por meio da 
extração da semelhança semântica entre eles, de forma 
que um gerente possa formular hipóteses que apoiem a 
tomada de decisão estratégica. 
Sinais fracos - Inteligência antecipativa - Mineração de dados 
 
 
T1353 
UMA ANÁLISE LONGITUDINAL DE ENSINO DE 
ESTRUTURA DE DADOS NO CURSO DE 
TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DA UNICAMP 
Bruno Luis Silveira Andretta (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. André Franceschi de Angelis (Orientador), 
Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
Este projeto analisou a progressão das metodologias e 
das avaliações aplicadas nas disciplinas ST364 - 
Estrutura de Dados e ST464 - Laboratório de Estrutura 
de Dados, do curso de Tecnologia em Informática da 
Unicamp, no período de 1998 a 2010. O objetivo deste 
projeto foi proceder uma análise longitudinal do ensino 
de Estrutura de Dados a partir de registros disponíveis, 
como planilhas de notas e estratégias de ensino 
aplicadas. As metodologias aplicadas neste projeto 
foram: análise estatística comparativa das planilhas de 
notas das diferentes turmas e análise comparativa entre 
as médias utilizando o método proposto por Scheffé. 
Em relação à disciplina ST364, pôde-se concluir que as 
médias das turmas aumentaram a partir de 2003, 
quando as provas pararam de fazer parte das 
avaliações, focando apenas em projetos, trabalhos 
escritos e depois artigos. Muitas destas turmas tiveram 
diferenças significativas e o seu rendimento variou de 
acordo com a quantidade de alunos que cursavam a 
disciplina. Na disciplina ST464, foi observado que não 
houve grandes oscilações de média entre as turmas e 
não houve turmas com diferenças significativas uma 
das outras. A análise dos registros qualitativos e de 
avaliações das disciplinas pelos alunos encontra-se em 
progresso. 
Análise - Metodologias de ensino - Estrutura de dados 
 
 
T1354 
UM LEVANTAMENTO DE MÉTODOS DE DETECÇÃO 
DE FALECIMENTO DE USUÁRIOS EM REDES 
SOCIAIS 
Rodrigo Laurini Malara (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. André Franceschi de Angelis (Orientador), 
Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
As redes sociais online são atualmente um serviço 
importante para centenas de milhões de pessoas ao 
redor do mundo. Os usuários destas redes 
eventualmente falecem e deixam ativos os seus perfis 
nos ambientes virtuais, o que causa problemas de 
constrangimento pessoal nos sistemas de 
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recomendação e de precificação dos contratos de 
publicidade. É intrinsicamente difícil diferenciar perfis 
abandonados de usuários inativos ou esporádicos dos 
perfis dos falecidos. Esta questão ainda não foi 
resolvida mesmo para as maiores redes sociais, 
aquelas que detêm maior capital e tecnologia no ramo. 
Este projeto, parte de pesquisas voltadas ao problema 
de identificação de falecidos em redes sociais online, 
teve por objetivo realizar um levantamento bibliográfico 
sobre o tema, já se sabendo que referências científicas 
específicas seriam escassas. Portanto, o foco da 
revisão de literatura foi localizar trabalhos cuja temática, 
modelos ou técnicas fossem de utilidade na questão 
investigada. As buscas foram realizadas nas principais 
bases científicas, tendo como ponto de partida o Portal 
de Peródicos da CAPES. Alguns dos artigos 
encontrados forneceram subsídios para modelagem 
matemática e computacional das redes como, por 
exemplo, os números médio e máximo esperados de 
conexões entre usuários, a distribuição estatística 
destas conexões e a existência de trabalhos com uso 
de simulação computacional no campo das redes 
sociais online. 
Redes sociais - Bibliografia - Detecção de mortes 
 
 
T1355 
PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO 
APLICADO À MODELAGEM MATEMÁTICA 
Thamires Dupre Guimarães (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. André Leon Sampaio Gradvohl (Orientador), 
Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
Os estudos desse projeto visaram paralelizar rotinas 
computacionais através de um modelo matemático que 
realiza o cálculo de dispersão de poluentes em um 
sistema de reservatórios de água. Devido à 
complexidade desses cálculos, o modelo paralelo foi 
desenvolvido para um cluster, instalado nas 
dependências da Faculdade de Tecnologia da 
UNICAMP, no Laboratório de Simulação e Computação 
de Alto Desempenho. O cluster é composto por 
processadores Power7, com 8 núcleos e com 
capacidade para 4 threads por núcleo. Foram 
realizados estudos sobre métodos de computação 
paralela e sobre a biblioteca PLASMA, que implementa 
rotinas paralelas para solução de sistemas lineares, 
úteis para a simulação da dispersão de poluentes em 
reservatórios de água. Posteriormente foram 
implementadas e testadas rotinas que calculavam o 
resultado de um sistema linear NxN, analisado o  tempo 
de execução e a quantidade de equações que era 
possível de se calcular com cada quantidade de 
threads definida com a utilização do PLASMA. Os 
resultados mostraram que o programa sequencial para 
a simulação da dispersão calcula mais de 37 mil 
equações em aproximadamente uma hora, enquanto a 
versão paralelizada do programa teve um tempo de 

execução aproximadamente trinta minutos.  Esse 
resultado implica em uma aceleração (speedup) de 2 
vezes. 
Computação de alto desempenho - Modelagem matemática - 

Dispersão de poluentes 
 
 
T1356 
ANÁLISE DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE 
JÓIAS NA CIDADE DE LIMEIRA 
Natalia Scarpa Perli (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Antonio Carlos Zambon (Orientador), Faculdade de 
Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
O presente estudo tem como objetivo entender como se 
organizam, produtiva e economicamente o Arranjo 
Produtivo Local de joias em Limeira, por meio do 
entendimento das variáveis que o compõe. O 
conhecimento sobre o APL será explicitado por meio do 
MORPH, Modelo Orientado a Representação do 
Pensamento Humano. Ele consiste em um conjunto de 
regras para representação gráfica de um modelo 
mental, que contribui para a interpretação de problemas 
complexos e para tomada de decisão. O MORPH 
permite o entendimento de questões complexas e 
possibilita a explicação do ponto de vista do agente, 
além de fundamentar intervenções nos processos 
produtivos de forma mais eficiente. Este estudo permitiu 
identificar a estrutura de funcionamento do APL, além 
do entendimento sobre quais dos objetos são 
controláveis ou não pelos agentes envolvidos. A 
explicação dessa estrutura complexa permitiu verificar 
as dificuldades e os pontos fracos entre as variáveis, 
culminando na melhoria do sistema por meio da adição 
de variáveis, de modo a minimizar os efeitos negativos 
dos objetos não controláveis no APL como um todo. 
Arranjo produtivo - MORPH - Cadeia de produção 
 
 
T1357 
INFLUÊNCIA DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NA 
AGRICULTURA CANAVIEIRA 
Poliana Carrocci Proni (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Antonio Carlos Zambon (Orientador), Faculdade de 
Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
Considerando a importância da gestão do 
conhecimento no ambiente estratégico, e mais 
especificamente, na oferta de instrumentos para 
avaliação de cadeias de suprimentos, esta pesquisa 
analisa o emprego de instrumentos de explicitação de 
modelos mentais na análise de cenários que 
contribuam para a ampliação da eficiência na 
agricultura canavieira. Parte-se do pressuposto de que, 
se houver a possibilidade de organizar bases de 
conhecimento sobre o cultivo da cana-de-açúcar, então 
a oportunidade de manipulação desse conhecimento 
permitirá simular um cenário de eficiência da produção 
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agrícola, mais especificamente, da cana-de-açucar. 
Sendo assim, este projeto tem por finalidade extrair o 
conhecimento presente em diversas fontes, primárias e 
secundárias, sobre o setor canavieiro, que servirá de 
base para a composição de um modelo simulado, que 
avaliará sistemicamente as tendências de melhoria de 
eficiência, associado aos cenários econômicos. Para a 
composição do modelo conceitual de eficiência (frame), 
escolheu-se o método MORPH – Modelo Orientado a 
Representação do Pensamento Humano – por possuir 
instrumentos necessários ao entendimento dos 
processos mentais (aquisição, armazenamento, 
transformação e aplicação do conhecimento). Para 
testar a dinâmica desse modelo, será utilizado o 
software STELLA, que terá o frame MORPH convertido 
para um diagrama de estoque-fluxo. Como resultados 
preliminares, a interpretação do frame obtido na fase 
inicial da pesquisa permitiu a descoberta de alternativas 
tecnológicas que proporcionam às empresas 
sucroalcooleiras aumento da produtividade e ampliação 
da eficiência. 
Gestão do conhecimento - MORPH - Dinâmica de sistemas 
 
 
T1358 
IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA 
DE COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES NO BAIRRO MORRO AZUL, 
LIMEIRA-SP 
Aline Rigamonti Ramos (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Carmenlucia Santos (Orientadora), 
Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
A compostagem é um processo de decomposição da 
matéria orgânica transformando-a em um material 
estabilizado, conhecido como composto orgânico. 
Desta forma, a utilização da compostagem pode 
representar uma alternativa para a redução da 
quantidade de resíduos a serem depositados em 
aterros sanitários.  Este trabalho teve por objetivo 
desenvolver um projeto de  implantação e 
monitoramento de um sistema de compostagem no 
Centro Comunitário no bairro Morro Azul, no município 
de Limeira. O desenvolvimento do projeto, envolveu 
atividades de conscientização e capacitação de 
professores, crianças e pessoas que freqüentam o 
Centro Comunitário, para que estes possam atuar como 
agentes multiplicadores da técnica de compostagem. 
Como metodologia para a conscientização e 
capacitação foram realizadas aulas teóricas no sentido 
de transmitir os conceitos, e também foi montada uma 
composteira com a participação ativa dos envolvidos. A 
composteira foi monitorada três vezes por semana, e 
ao decorrer do processo, foram controlados os 
parâmetros temperatura, umidade, aeração, relação 
carbono/nitrogênio e granulometria. A metodologia 
participativa, com a montagem da composteira, se 
mostrou eficiente como aferramenta para 

conscientização. Percebeu-se grande entusiasmo dos 
participantes do projeto durante todas as fases de seu 
desenvolvimento. 
Resíduos sólidos - Compostagem - Gerenciamento de resíduos 
 
 
T1359 
ESTUDO ECOTOXICOLÓGICO NA MICRO BACIA 
DO RIBEIRÃO PINHAL NO MUNICÍPIO DE LIMEIRA, 
SP 
Vanessa Cristina da Cruz (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Cassiana Maria Reganhan Coneglian 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
O município de Limeira realiza a captação de água para 
abastecimento público no ribeirão Pinhal quando as 
características do rio Jaguari não atende a captação. O 
presente trabalho teve por finalidade monitorar a micro 
bacia do ribeirão Pinhal composta pelos ribeirões 
Pinhal, Pires e Tabajara, analisando os parâmetros 
físico-químicos, microbiológicos e ecotoxicológicos de: 
Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (DBO), pH, temperatura, turbidez, 
condutividade, dureza e alcalinidade; quantificação de 
bactérias heterotróficas, coliformes totais e 
termotolerantes  e testes de toxicidade utilizando 
Ceriodaphnia dubia e Daphnia similis. Foram realizadas 
6 campanhas de coleta nos seguintes pontos da bacia: 
nascente e foz dos ribeirões Pires (PS1, PS2), Tabajara 
(TB1, TB2), Pinhal (PL1, PL2) e na captação do ribeirão 
Pinhal (PL3). De acordo com os resultados obtidos 
verificou-se que todos os pontos se encontraram de 
acordo com as resoluções CONAMA 357/05 e 
430/2011, entretanto no ponto PS1 (nascente do 
ribeirão Pires) verificou-se toxicidade aguda para os 
organismos analisados em todas as campanhas de 
coleta. Diante dos resultados obtidos torna-se 
necessário a realização de ensaios para possível 
identificação da causa da toxicidade encontrada no 
ponto PS1, um importante recurso hídrico do município. 
Ribeirão Pinhal - Qualidade de água - Ecotoxicologia 
 
 
T1360 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE 
MODELAGEM MATEMÁTICA VIA INSTRUMENTOS 
DE 
Laís Luz Rodrigues Neto (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Elaine Cristina Catapani Poletti 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
Formar profissionais especializados implica em 
administrar aulas de excelente nível, independente do 
curso. Uma estratégia de ensino usada por docentes 
para provar a importância da matemática na rotina 
profissional é a Modelagem Matemática. Neste método, 
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os alunos investigam assuntos, atuais e de interesse 
próprio, do ponto de vista matemático, incentivando-os 
a querer conhecer mais sobre o tema. O estudo 
desenvolveu projetos de modelagem matemática 
envolvendo assuntos abordados no curso da Faculdade 
de Tecnologia, possíveis de serem aplicados em aula. 
No caso, os assuntos dos projetos envolviam hidráulica 
e microbiologia. A partir de dados experimentais, 
buscou-se por métodos e caminhos lógicos a fim de 
promover uma expressão que descrevesse qualitativa 
e/ou quantitativamente a curva obtida através de 
experimentos. Após este procedimento, formulou-se 
questionamentos sobre o assunto abordado e sobre a 
modelagem matemática, destacando a intertextualidade 
e relacionando então os conteúdos vistos em aula com 
a sua aplicação. Pode-se afirmar que essa estratégia 
estimula o pensamento crítico dos alunos sem perder 
seu interesse no conteúdo. 
Cálculo I - Modelagem matemática - Matemática aplicada 
 
 
T1361 
BIM APLICADO À CRIAÇÃO DE UM BANCO DE 
DADOS SOBRE A PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL EM LIMEIRA-SP: ESTUDO DE 
CASO - JARDIM RES. ANTÔNIO SIMONETTI II E III 
Fernanda Arriva (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra. Eloisa 
Dezen-Kempter (Orientadora), Faculdade de 
Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
Este projeto de Iniciação Científica se propõe a 
desenvolver uma avaliação comparativa, sob o ponto 
de vista espacial, de custo e do conforto do ambiente 
construído, entre os projetos de Unidades Habitacionais 
de Interesse Social (UHIS) construídos na cidade de 
Limeira, sob a iniciativa do Município e do Estado. Essa 
avaliação terá como procedimento metodológico a 
adoção de Building Information Modelling (BIM) - 
Modelagem da Informação da Construção - com a 
criação de um modelo virtual com as características 
físicas e funcionais da edificação, servindo como um 
repositório compartilhado de informações e dados de 
resultados desta avaliação. Após uma revisão 
bibliográfica sobre habitação social, sustentabilidade e 
BIM a pesquisa terá continuidade com a investigação 
de aspectos específicos das UHIS, por meio de 
entrevistas com arquitetos e engenheiros envolvidos no 
processo de projeto e construção das edificações, e 
com os moradores. Com base nessas informações será 
levantada a documentação gráfica das UHIS (plantas, 
cortes, elevações, perspectivas) capaz de dar subsídios 
para a criação de maquetes 3D, utilizando os softwares 
Autodesk Revit e Ecotect. A construção desses 
modelos visa apontar semelhanças e diferenças dos 
projetos, no que tange seus critérios de concepção 
(técnicas, custos, conforto) e desempenho ambiental.  
Ferramentas gráficas - BIM - Habitações sociais 
 

 
T1362 
BIM APLICADO À CRIAÇÃO DE UM BANCO DE 
DADOS SOBRE A PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL EM LIMEIRA-SP  
Guilherme Magri Ramos (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP) e Profa. Dra. Eloisa Dezen-Kempter 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
Este projeto de Iniciação Científica se propõe a 
desenvolver uma avaliação comparativa, sob o ponto 
de vista espacial, de custo e do conforto do ambiente 
construído, entre os projetos de Unidades Habitacionais 
de Interesse Social (UHIS) construídos na cidade de 
Limeira, sob a iniciativa do Município e do Estado. Essa 
avaliação terá como procedimento metodológico a 
adoção de Building Information Modelling (BIM) - 
Modelagem da Informação da Construção - com a 
criação de um modelo virtual com as características 
físicas e funcionais da edificação, servindo como um 
repositório compartilhado de informações e dados de 
resultados desta avaliação. Após uma revisão 
bibliográfica sobre habitação social, sustentabilidade e 
BIM a pesquisa terá continuidade com a investigação 
de aspectos específicos das UHIS, por meio de 
entrevistas com arquitetos e engenheiros envolvidos no 
processo de projeto e construção das edificações, e 
com os moradores. Com base nessas informações será 
levantada a documentação gráfica das UHIS (plantas, 
cortes, elevações, perspectivas) capaz de dar subsídios 
para a criação de maquetes 3D, utilizando os softwares 
Autodesk Revit e Ecotect. A construção desses 
modelos visa apontar semelhanças e diferenças dos 
projetos, no que tange seus critérios de concepção 
(técnicas, custos, conforto) e desempenho ambiental.  
BIM - Habitação - Social 
 
 
T1363 
AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ARGAMASSAS 
DE REJUNTE DETERMINADA POR MEIO  DE 
PROPAGAÇÃO DE ONDAS DE ULTRASSOM 
Luís Guilherme Arruda Favarin (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Gisleiva Cristina dos Santos Ferreira 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
A empresa ARGAFLEX (Cuiabá, MT), fabricante de 
argamassa de rejunte detectou problemas durante o 
controle de qualidade da produção destas argamassas 
devido à grande variação de cores existentes para 
suprir as necessidades dos clientes. Assim, este 
fabricante consultou os Laboratórios de Ensaios não 
destrutivos e de Ensaios de Materiais e Estruturas da 
Feagri para avaliar as características mecânicas dos 
lotes de argamassas produzidas antes da distribuição 
para o mercado consumidor, proporcionando um 
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controle de qualidade mais eficiente. Dessa forma, os 
objetivos desse trabalho foram verificar se há diferença 
de resistência entre as cores e determinar correlações 
entre ensaios destrutivos (compressão axial e tração na 
flexão) e não destrutivos (ultrassom). Assim, verificou-
se a viabilidade do uso do ultrassom para determinar a 
qualidade de argamassas de rejunte e, 
consequentemente, classificá-las. Foram moldados 
corpos de prova com seis cores de argamassas de 
rejunte que foram ensaiados com 14 dias de idade 
(NBR 14992/2003). Os resultados obtidos indicaram 
diferença estatisticamente significativa para a 
resistência à compressão das argamassas e os 
resultados dos ensaios de ultrassom indicaram 
excelente correlação com a resistência mecânica das 
mesmas. 
Propagação de ondas - Ensaio não-destrutivo - Argamassas 
 
 
T1364 
ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DO ENSAIO DE  
COMPRESSÃO ÀS CLASSES DE NORMAS DE 
CLASSIFICAÇÃO DA MADEIRA 
Rafael de Souza Favalli (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Gisleiva Cristina dos Santos Ferreira 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
Em diversos países a classificação da madeira é 
realizada com base em parâmetros de rigidez de peças 
de tamanho estrutural, mas a norma brasileira de 
projetos de estruturas de madeira (NBR 7190/1997) 
propõe classes de resistência a partir de corpos de 
prova isentos de defeitos. A norma brasileira de 
classificação de peças estruturais de dicotiledôneas por 
ultrassom (NBR 15521/2007) foi desenvolvida para 
espécies nativas de idade média de 45 anos. O objetivo 
dessa pesquisa foi avaliar a adequação dos valores da 
resistência característica (fck) e do módulo de 
elasticidade à compressão (Ec0), obtidos em corpos de 
prova, aos valores previstos com o uso da tabela de 
classificação da referida norma. Para isso foram 
realizados ensaios de compressão paralela em 476 
corpos de prova de seção 40 mm x 40 mm x 120 mm, 
retirados de 5 árvores de Eucalyptus grandis de 34 
anos de idade. Os corpos de prova foram obtidos de 
vigas anteriormente ensaiadas por ultrassom e em 
flexão pelo grupo de pesquisa. Considerando a 
variabilidade inerente da madeira, os valores de fck e de 
Ec0 obtidos no ensaio de compressão foram 
compatíveis aos valores previstos pelo ensaio de 
ultrassom nas vigas estruturais. A classificação 
utilizando a velocidade na viga foi segura, pois não 
inferiu nenhum valor de fck e de Ec0 superiores aos 
valores reais obtidos nos ensaios de compressão. 
Resistência à tração - Resistência à compressão - Módulo de 

elasticidade 
 

 
T1365 
UTILIZAÇÃO DO RESÍDUO DE ISOLADORES 
ELÉTRICOS DE PORCELANA COMO 
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO CIMENTO PORTLAND 
EM ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO E 
ASSENTAMENTO 
Victor Hugo Mesquita Lima (Bolsista CPFL - 
Companhia Paulista de Força e Luz) e Profa. Dra. 
Gisleiva Cristina dos Santos Ferreira (Orientadora), 
Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
O alto crescimento da população urbana brasileira 
provocou uma grande expansão imobiliária em quase 
todas as regiões nacionais. Com isso, muitas áreas 
necessitaram ser ligadas à rede elétrica, gerando um 
grande número de resíduos nesse setor. A Companhia 
Paulista de Força e Luz (CPFL) junto com a 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
firmaram uma parceria em um projeto de P&D que 
possui o intuito de propor três processos e seis 
produtos com os materiais inservíveis gerados nas 
atividades realizadas pelo grupo CPFL. É nesse 
contexto que se insere esse projeto. Após efetuar-se 
um levantamento qualitativo e quantitativo, observou-se 
que dentre os resíduos que a CPFL gera em maior 
quantidade encontram-se os isoladores elétricos de 
porcelana, estudados por vários autores para a função 
de agregado e aglomerante na construção civil, 
podendo, tal resíduo, ser utilizado em concreto, 
argamassas e artefatos de cimento. A pesquisa tem 
como objetivo, verificar a viabilidade da substituição 
parcial do cimento Portland pela porcelana dos 
isoladores elétricos em argamassa de assentamento e 
revestimento. De acordo com os dados obtidos, até 
uma porcentagem de 15% de substituição, as 
características físicas, químicas e mecânicas da 
argamassa ficaram equivalentes ou até melhores que a 
mistura teste. 
Resíduo industrial - Materiais pozolânicos - Resistência mecânica 
 
 
T1366 
ESTUDO DA FORMAÇÃO DE REDES  RÁPIDAS E 
LENTAS EM MATERIAIS FOTORREFRATIVOS 
Leonardo Felix Gomes da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP) e Prof. Dr. Ivan de Oliveira (Orientador), 
Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
Os cristais fotorefrativos são materiais que permitem a 
gravação de informações no volume do material. Esta 
gravação se dá através da modulação no índice de 
refração do material. A modulação é o resultando dos 
efeitos da fotocondutividade e do efeito eletro-óptico. 
Com luz de determinado comprimento de onda 
excitamos elétrons e/ou buracos de centros localizados 
na banda proibida para a banda de condução ou de 
valência respectivamente. Na banda de condução e/ou 
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valência os portadores se difundem ou são arrastados 
por ação de um campo elétrico externo. Após várias 
excitações e recombinações há a formação de uma 
rede no volume do material (holograma). Neste trabalho 
estudamos a formação de redes gravadas em cristais 
fotorrefrativos do tipo Bi_{12}TiO_{20} nominalmente 
puro. Verificamos que nessas amostras há a formação 
de duas redes, uma rápida, devido a elétrons e outra 
lenta, devido ao acoplamento entre elétrons e buracos. 
Utilizando a técnica do apagamento holográfico, com 
luz uniforme e para várias condições experimentais, 
determinamos os parâmetros tais como: comprimento 
de Debye, comprimento de difusão e a eficiência 
quântica. Tais parâmetros caracterizam as redes rápida 
e lenta formadas nesses materiais. 
Fotorrefrativos - Holograma - Silenitas 
 
 
T1367 
CAPTAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE 
CHUVA 
Camila Fonseca Mazzo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Lubienska Cristina Lucas Jaquie Ribeiro 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
Problemas com enchentes e escassez de água estão 
se tornando mais comuns por todo o mundo. Enquanto 
alguns países sofrem com a falta de águas outros 
enfrentam as chuvas excessivas. Para ambos os 
problemas a captação e o aproveitamento de água de 
chuva pode ser uma boa solução. Este projeto, 
construído na Faculdade de Tecnologia – UNICAMP, 
visa potencializar a metodologia utilizada pelo projeto 
“De olho na água” mostrando a eficiência de um 
sistema de captação, armazenamento e 
aproveitamento da água de chuva. Muitas pessoas já 
adotam um sistema de captação de água de chuva seja 
pela necessidade (períodos de escassez), pela 
consciência ambiental ou pelo retorno que o projeto 
pode gerar futuramente, portanto através de ações 
concretas e de simples execução mostrou-se que é 
possível a construção de uma cisterna de ferrocimento 
por qualquer pessoa. 
Água de chuva - Captação de água - Cisterna 
 
 
T1368 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA 
CONSOLIDAÇÃO DAS ATIVIDADES NO 
LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA 
Eva Carolline Martins Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Lubienska Cristina Lucas Jaquie Ribeiro 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
A importância de eficientes sistemas de abastecimento 
de água para suprir as necessidades do homem impõe 

a este conhecimento a cerca do comportamento da 
água. O ramo da ciência que tem como estudo geral 
este comportamento assim como de outros fluidos, 
estando em repouso ou em movimento é a Hidráulica. 
Dessa forma a milhares de anos se reconhece a 
importância da Hidráulica, sendo explorada e 
aperfeiçoada até os dias de hoje. Desenvolver 
aplicações dos conceitos teóricos nos equipamentos 
existentes no Laboratório de Hidráulica promove uma 
maior motivação para o aprendizado e entendimento da 
área. Portanto, a elaboração de uma apostila contendo 
procedimentos necessários para a utilização destes 
equipamentos, assim como, a elaboração de 
experimentos básicos, permitiu desenvolver uma 
percepção abrangente a respeito da atuação física dos 
fluidos, e também das leis responsáveis por estas 
atuações, a fim de complementar as disciplinas teóricas 
auxiliando os alunos nas aulas práticas. Comprovou-se 
um aumento no aprendizado dos alunos e abriu 
oportunidades para a realização de pesquisas no 
Laboratório de Hidráulica da Faculdade de Tecnologia- 
Unicamp. 
Hidráulica - Práticas de laboratório - Apostila 
 
 
T1369 
SISTEMA PILOTO PARA ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO EXPERIMENTAL DO 
TRANSIENTE HIDRÁULICO  
Mayara de Oliveira Maia Silva e Profa. Dra. Lubienska 
Cristina Lucas Jaquie Ribeiro (Orientadora), Faculdade 
de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
Um dos temas mais complexos em hidráulica refere-se 
aos fenômenos transitórios. Nos últimos anos o estudo 
do transitório vem alcançando progressos não só no 
desenvolvimento de projetos de sistemas hidráulicos, 
mas também devido às contribuições dos avanços da 
informática. Este projeto teve como objetivo a 
estruturação da instalação hidráulica experimental 
piloto, no Laboratório de Hidráulica da Faculdade de 
Tecnologia- UNICAMP. Com os recursos matemáticos 
e computacionais atuais a modelação dos escoamentos 
em sistemas hidráulicos chegou à um estágio de 
desenvolvimento tal que permite ao projetista calcular, 
com boa precisão, a maioria dos escoamentos em 
sistemas hidráulicos.  As variações que ocorrem 
durante o fenômeno do transiente podem causar sérios 
danos ao sistema. Por esse motivo é importante o 
estudo dos transientes na universidade, ele é 
indispensável no dimensionamento dos sistemas. Para 
tornar a visualização e entendimento do fenômeno mais 
simples este trabalho realizou uma análise do 
comportamento experimental do transiente hidráulico 
através do sistema piloto montado no laboratório de 
hidráulica da Faculdade de Tecnologia e foi 
complementado com a instalação de um software 
aquisitor para a interpretação dos dados obtidos. 
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Transiente hidráulico - Modelo experimental - Modelo matemático 
 
 
T1370 
PROCESSO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM 
PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Natália Rick (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Lubienska Cristina Lucas Jaquie Ribeiro (Orientadora), 
Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
Diante dos problemas enfrentados pela globalização, 
onde se destaca o meio ambiente, este trabalho faz 
uma reflexão sobre a importância da atividade dos 
educadores ambientais frente a esta questão, 
identificando as dificuldades e potencializando o 
desenvolvimento de programas voltados para a 
capacitação desses. Este trabalho tem como estudo de 
caso o Projeto de Extensão Comunitária Universitária 
da FT, o EcoEdu Ambiental – Plantando Conhecimento, 
que conta atualmente com a participação de seis 
educadores ambientais estudantes dos cursos de 
Tecnologia da Informação, Saneamento Ambiental e 
Construção Civil, e crianças com idades entre nove a 
quatorze anos com déficit intelectual. Ao longo dessa 
pesquisa foram promovidas atividades com o objetivo 
de formar, esclarecer e desenvolver as habilidades dos 
educadores ambientais do Projeto para que eles 
possam ser protagonistas no processo de 
conscientização ambiental de seus participantes. Como 
resultado obtido tem-se a criação de uma cartilha 
explicativa para que futuros educadores possam 
consultar e aplicar as atividades relacionadas. 
Educação ambiental  - Deficiência intelectual  - Formação 
 
 
T1371 
EXPERIÊNCIA DE REYNOLDS EM BANCADA DE 
LABORATÓRIO 
Thaís Terra Carnio (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. 
Dra. Lubienska Cristina Lucas Jaquie Ribeiro 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
Osborne Reynolds é um nome muito conhecido na área 
de ciências exatas por seus muitos estudos e 
experiências. Para a graduação seus experimentos são 
de fundamental importância, pretende-se com esse 
trabalho encantar os alunos para a realização de 
experiências em laboratório e até mesmo mostrar a 
importância da hidráulica na vida delas. Este projeto 
elaborado na Faculdade de Tecnologia- Unicamp visa 
compreender os estudos realizados por Reynolds, 
assim como demonstrar suas teorias, a partir de 
experimentos realizados em bancada de laboratório, 
produzindo vídeos e documentação para ajuda nas 
aulas práticas. Com experiências em laboratório a 
teoria se transforma em algo palpável aos olhos do 
estudante. Com isso, as disciplinas da área de fluídos, 

que são vistas como complicadas e incompreensíveis, 
podem passar a serem disciplinas agradáveis e bem 
recebidas pelos alunos. 
Reynolds - Escoamento em tubulações - Prática de laboratório 
 
 
T1372 
BLOCOS DE CONCRETO SEM FUNÇÃO 
ESTRUTURAL PRODUZIDOS COM RCC 
Marília Martines de Camargo (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Luisa Andréia Gachet Barbosa 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
A construção civil é uma das atividades mais 
consumidoras de matéria-prima e que mais gera 
resíduos sólidos no mundo. Os resíduos provenientes 
da construção civil representam de 13 a 67%, em 
massa, dos resíduos sólidos urbanos no Brasil e no 
exterior (JOHN, 2000 apud ANGULO et al., 2002). Essa 
pesquisa versa o uso de resíduos de construção e 
demolição na fabricação de blocos de concreto, 
diminuindo, assim, a quantidade de resíduos gerados e 
propondo uma destinação adequada aos mesmos. Para 
a realização da mesma foram moldados blocos de 
concreto e corpos de prova cilíndrico. O traço utilizado 
foi de 1: 6: 4,5: 0,175. Foram moldados blocos de 
referência, blocos com substituição de 30% do 
agregado miúdo natural por agregado miúdo reciclado, 
e blocos com substituição de 30% do agregado miúdo 
natural e 30% do agregado graúdo natural por 
agregados reciclados. Após realização de todos os 
ensaios de caracterização dos materiais, os blocos e 
corpos de prova foram ensaiados e, a partir dos 
resultados obtidos, pôde-se concluir que, apesar da 
diminuição da resistência e do aumento da absorção de 
água, é possível a utilização de blocos com agregados 
reciclados, recomendando seu uso sem função 
estrutural. 
Blocos - RCC - Concreto 
 
 
T1373 
APROVEITAMENTO DO RESÍDUO DE CORTE DE 
ROCHAS COMO CALCÁRIO, MÁRMORE E 
GRANITO NA PRODUÇÃO DE CONCRETO AUTO-
ADENSÁVEL 
Millena Bertolini Galzerano (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Luisa Andréia Gachet Barbosa 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
Os concretos autoadensáveis (CAA) são concretos 
especiais com uma excelente fluidez no estado fresco e 
alta coesão, aumentam a produtividade, reduz a 
demanda de mão-de-obra na concretagem e melhora a 
qualidade do concreto e do ambiente de trabalho. O 
uso de adições minerais provenientes de resíduos 
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industriais como componente do CAA vêm crescendo a 
cada dia. Como a busca de soluções ambientalmente 
técnicas e vantajosas vêm crescendo como uma prática 
para a sustentabilidade, esta pesquisa apresenta uma 
alternativa para a disposição destes resíduos, 
analisando o traço 1:3,2:2,88 na produção CAA 
convencionais para servirem de referência, e 
consequentemente sua produção com a adição do pó 
de mármore e granito, substituindo os materiais finos. 
Foram submetidos aos ensaios estado fluído, “Slump 
Test”, espalhamento “Slump Flow”, tempo de 
escoamento no funil “V”, tubo “U” e caixa “L”. Os 
resultados foram comparados e verificados que a 
dosagem inicialmente adotada não apresenta 
resultados satisfatórios que o caracterizam como CAA. 
É necessário uma nova pesquisa substituindo a brita 1, 
por brita 0, utilizando a mesma dosagem, para uma 
maior comparação da influência dos materiais finos no 
CAA e assim dar prosseguimento aos ensaios com o pó 
de mármore e granito na substituição dos agregados 
miúdo.  
Concreto - Concreto autoadensável - Calcário/mármore/granito  
 
 
T1374 
UTILIZAÇÃO DO CONCRETO AUTO-ADENSÁVEL 
COM A SUBSTITUIÇÃO DE RESÍDUOS EM 
ESTRUTURAS DE CONCRETO 
Pâmela Milaneze Gazzola (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Luisa Andréia Gachet Barbosa 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
A construção civil é um dos setores que mais cresce 
dentro da economia e o que mais consome recursos 
naturais do planeta (15 a 20% dos recursos extraídos). 
Por esse motivo, surgiu a necessidade da criação de 
técnicas sustentáveis para diminuir o impacto da 
atividade dentro do meio ambiente, seja utilizando os 
próprios resíduos gerados para o reaproveitamente na 
construção, ou incorporando os resíduos de outras 
atividades para o desenvolvimento de materiais 
necessários ao setor. Este projeto tem como objetivo 
estudar as propriedades do concreto auto-adensável 
com a substituição parcial dos finos por resíduos de 
mármore e granito, para posterior comparação com o 
concreto tradicional, a fim de avaliar a possibilidade de 
utilização do mesmo. O traço de referência definido foi 
de 1:3,11:2,83:0,80; (0,80%, referente ao peso do 
cimento, de superplastificante). As substituições 
realizadas foram de 5%, 10%, 15%, 20% e 30%. Todos 
os materiais utilizados na pesquisa foram 
caracterizados e, posteriormente, para a determinação 
das propriedades do concreto, foram realizados o 
slump test, os ensaios na caixa L, no funil V, ensaio de 
absorção e de rompimento dos corpos-de-prova para 
determinação da resistência. Através do estudo, 
conclui-se que a substutuição gerou resultados 

satisfatórios e é economicamente e ambientalmente 
viável.  
Concreto autoadensável  - Resíduos - Estruturas de concreto 
 
 
T1375 
FERRAMENTA PARA EDITORAÇÃO DE CENÁRIOS 
VIRTUAIS URBANOS PARA UTILIZAÇÃO EM 
SIMULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO 
ROBÓTICOS 
Xyuan dos Santos Xiao (Bolsista PIBIC/CNPq), Luiz 
Camolesi Júnior e Prof. Dr. Marco Antonio Garcia de 
Carvalho (Orientador), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
Cenários virtuais permitem a realização de testes e 
simulações de forma exaustiva, preservando pessoas, 
equipamentos e edificações dos possíveis problemas 
associados ao desenvolvimento de um produto ou 
pesquisa. Neste sentido, ferramentas computacionais 
de construção ou editoração de cenários virtuais têm 
por objetivo possibilitar ao usuário criar o que se deseja 
da forma mais fácil e com a maior quantidade de 
recursos necessários possíveis. Neste trabalho, o 
desenvolvimento da ferramenta de editoração de 
cenários é baseado no conceito de “TileMaps”. Tiles 
são pedaços de imagens, que quando juntas formam o 
cenário completo, na qual são associados objetos, tais 
como tipos de estradas, calçadas, edificações etc. 
Também são implementadas operações de 
transformações geométricas sobre os objetos 
escolhidos. O software produzido trata-se de uma 
ferramenta de criação de cenários urbanos - com visão 
ortogonal do topo - em duas dimensões. Após serem 
transformados em cenários tridimensionais em outra 
ferramenta, os cenários serão usados para os testes e 
simulações de veículos de passeio robóticos, partes 
essas que ficam encarregadas pelo Grupo de Robótica 
Móvel do Laboratório de Mecatrônica da EESC-USP. 
Após estudos sobre as ferramentas de editoração 
existentes e assumindo que o formato do “tile map” 
seria mais eficaz e adequado para o objetivo do 
software, foi definido o layout da tela principal e um 
conjunto de funcionalidades do software de editoração 
de cenários virtuais urbanos. 
Editor de cenário - Computação gráfica - Simulação 
 
 
T1376 
IMPLEMENTAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DE 
COMUNIDADE NO SISTEMA GENE E MELHORIAS 
NO SISTEMA 
Agel Gustavo Turim Silverio (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Marcos Augusto Francisco Borges 
(Orientador), Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
O Projeto Gene, foi baseado no tamagotchi, 
popularmente conhecido no Brasil como “Bichinho 
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Virtual”. O projeto tem como objetivo apoiar seus 
jogares na construção de conhecimento relacionado à 
genética utilizando o paradigma construtivista. O 
objetivo deste projeto é a pesquisa e implementação de 
melhorias no sistema e interação entre usuários, 
funcionalidade denominada “Comunidade”. Foi feito o 
estudo das tecnologias presentes no sistema e o 
levantamento de requisitos a serem melhorados, 
através de uma Avaliação Heurística da versão atual do 
sistema. Com isso, foi incorporado o atributo nome a 
tabela de dados ao respectivo "Bichinho", e a 
arquitetura do sistema teve de ser reestruturada para 
que o mesmo fosse compilado e melhorado com 
sucesso. O desenvolvimento da interação entre 
usuários está em pesquisa e andamento, tendo muito 
que ser melhorado e implementado. Para auxiliar 
próximas manutenções no sistema, foi feito um 
levantamento de ferramentas a serem estudadas e 
bibliografias das mesmas. 
Genética - Aprendizado - Interação 
 
 
T1377 
CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS ROBÓTICOS 
VOLTADOS A APRENDIZAGEM DE MATÉRIAS 
BÁSICAS E PROGRAMAÇÃO PARA ALUNOS DO 
ENSINO MÉDIO 
Jonatas Eugenio Baldasso (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Marcos Augusto Francisco Borges 
(Orientador), Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
O tema trata-se de desenvolvimento de plataformas 
robóticas para auxiliar no ensino de alunos do nível 
médio. Inicialmente, foram feitas pesquisas para 
identificar como o tema é comumente abordado. A 
partir dessas pesquisas, foi constatado que existem 
muitas pesquisas que utilizam robótica no ensino 
básico, médio e superior, porém poucas delas utilizam-
na para auxiliar alguma disciplina. Ou seja, a robótica é 
vista como um conteúdo per se e não como uma 
ferramenta para apoiar o aprendizado de outros 
conteúdos. Devido a esta constatação, foi definido que 
as plataformas desenvolvidas no projeto teriam como 
foco auxiliar no aprendizado das disciplinas e não no 
aprendizado de programação ou eletrônica. A primeira 
plataforma foi um carro com rampa. O propósito dessa 
plataforma é a possibilidade de trabalhar com o cálculo 
de velocidade do carro na rampa e também demonstrar 
os efeitos da variação de atrito na rampa alternando 
entre um piso áspero e um piso liso. A outra plataforma 
foi um elevador. Esse elevador tem o propósito de 
demonstrar os conceitos de física associados à 
utilização de polias. O elevador possui um sistema para 
alterar a quantidade de polias utilizadas para subir o 
elevador. A partir dessa variação na quantidade de 
polias é possível constatar a variação na capacidade 
(em peso) do elevador para cada situação. 
Robótica - Educacional - Arduino 

 
 
T1378 
TORNEIOS DE ROBÓTICA PEDAGÓGICA 
Renan Afonso Rossi (Bolsista PIBIC/CNPq - AF) e Prof. 
Dr. Marcos Augusto Francisco Borges (Orientador), 
Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
Este projeto busca analisar a possibilidade de apoiar o 
ensino de programação orientada a objetos através de 
um torneio de Futebol Virtual. O projeto consiste em 
identificar formas eficazes e, concomitantemente, 
simples de divulgação e organização de um torneio, 
buscando trazer o maior número de participantes 
possíveis. Além do estudo de uma forma adequada de 
atração de participantes, está sendo estudada a 
ferramenta de simulação de futebol de robôs “Simulator 
Soccer Server”, avaliando sua efetividade e viabilidade 
na condução de atividades que fomentem o 
aprendizado de linguagens de programação. 
Robocup - Programação - Pedagógico 
 
 
T1379 
ELABORAR E IMPLEMENTAR NOVAS 
FUNCIONALIDADES NO JOGO DAPHNIA WORLD 
Samuel Negri Morais (Bolsista PIBITI/CNPq) e Prof. Dr. 
Marcos Augusto Francisco Borges (Orientador), 
Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
Este projeto tem como objetivo complementar um jogo 
educacional construtivista que tem como objetivo 
colaborar com o aprendizado de crianças e jovens em 
relação à área de ecotoxicologia, despertando o 
interesse nesse tema. O jogo em questão é chamado 
“Daphnia World”. A pesquisa está relacionada às 
funcionalidades e atividades que trabalhem com 
conceitos de ecotoxicologia, de forma a gerar novas 
oportunidades para o aprendizado sobre esta área.O 
jogo adota métodos construtivistas para que o jogador 
aprenda com as experiências adquiridas no decorrer do 
jogo e conta com uma interface centrada no aprendiz. 
O jogador não apenas executa uma tarefa, mas 
também aprende com ela. A versão atual do jogo não 
apresenta muitas opções. Este projeto visa elaborar 
novas funcionalidades a fim de oferecer maior 
motivação para os jogadores, que enfrentariam maiores 
e mais variados desafios. É também um objetivo a 
identificação de erros e sua correção.  
Jogo - Daphinia - World 
 
 
T1380 
MONITORAMENTO DE PARÂMETROS FÍSICO-
QUÍMICOS DE ESTAÇÃO  DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO SANITÁRIO-ETE-ÁGUA DA SERRA-
LIMEIRA-SP: DETERMINAÇÃO DE ÁCIDOS 
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GRAXOS VOLÁTEIS POR CROMATOGRAFIA 
GASOSA 
Ana Paula Martins (Bolsista PIBIC/CNPq), Vagner 
Pancini da Silva, José Gilberto R. Coelho Jr. e Profa. 
Dra. Maria Aparecida Carvalho de Medeiros 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
No Brasil, aproximadamente 80% da carga dos esgotos 
sanitários, mesmo aquela coletada e afastada pela rede 
pública, vem sendo lançada em rios e ribeirões que 
atravessam a área urbana, sem qualquer tratamento, 
comprometendo a qualidade das águas. Estes 
lançamentos de águas residuárias nos corpos 
aquáticos possuem concentrações elevadas de matéria 
orgânica, causando desequilíbrio nos recursos hídricos 
que recebem estes descartes. A concepção de 
Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) sanitários, 
tem sido de lodos ativados(LA).  Mais recentemente, as 
ETEs foram concebidas com Reator Anaeróbio de 
Fluxo Ascendente e Manta de Lodo (Reator UASB) 
associado com LA, seguindo a tendência da aplicação 
de processos anaeróbios(AN) combinados com 
processo de pós-tratamento aeróbio(AE). Neste 
contexto, o objetivo do presente trabalho foi efetuar um  
monitoramento de uma ETE com processo híbrido (AN 
(UASB) e AE (LA)), avaliando as eficiências de 
remoção de parâmetros físico-químicos(FQ), avaliando 
os ácidos graxos voláteis (AGVs) por cromatografia 
gasosa, porém, devido a um problema no cromatógrafo, 
as análises dos AGVs ficaram prejudicadas, tendo sido 
determinadas somente as concentrações totais. Os 
resultados das análises FQ determinaram que a ETE 
monitorada possui eficiências FQ elevadas (> 90%). 
Tratamento de esgoto - Cromatografia a gás - AGVs 
 
 
T1381 
APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA DE 
ULTRAFILTRAÇÃO EM ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO 
PÚBLICO: AVALIAÇÃO EM ESCALA PILOTO DE 
REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA 
Daniela Guerino Soriano (Bolsista PIBITI/CNPq), Nilto 
Candido Faustino, Haroldo Pereira Rego, Marcelo 
Bueno Prado e Profa. Dra. Maria Aparecida Carvalho 
de Medeiros (Orientadora), Faculdade de Tecnologia - 
FT, UNICAMP 
 
O aumento da demanda do consumo de água, 
conjugado com a deterioração da qualidade dos 
mananciais de captação e a associação da revisão de 
parâmetros de potabilidade progressivamente mais 
restritivos tem revelado que as tecnologias 
convencionais de tratamento de água (ciclo completo) 
já não conseguem atender às necessidades de 
eficiência de remoção de características físico-químicas 
e biológicas indesejáveis na água bruta, surgindo a 

tendência de utilização de tecnologias avançadas, 
destacando-se as aplicações de membranas filtrantes. 
O presente trabalho teve como objetivos a realização 
de estudos de avaliação da tecnologia de ultrafiltração 
em estação de tratamento de água (ETA) para 
abastecimento público, em escala piloto, comparando 
os resultados obtidos em escala piloto com os de um 
processo de uma ETA convencional. Os resultados 
obtidos para os testes em escala piloto de ultrafiltração 
revelaram elevadas eficiências (> 99,99%) para a 
remoção dos parâmetros analisados: turbidez, cor, 
DQO, dureza, TDS, coliformes totais e termotolerantes, 
indicando a potencialidade da tecnologia de 
membranas de ultrafiltração para tratamento de água 
para consumo humano, atendendo aos padrões de 
potabilidade da legislação vigente (Portaria No. 2914 de 
2011).  
Tratamento de água - Ultrafiltração - Remoção de matéria orgânica 
 
 
T1382 
OTIMIZAÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE 
TECNOLOGIAS DE DESINFECÇÃO – DIÓXIDO DE 
CLORO E CLORAÇÃO – EM ÁGUAS DE CONSUMO 
HUMANO: DETERMINAÇÃO DE FORMAÇÃO DE 
SUBPRODUTOS DE DESINFECÇÃO VIA 
CROMATOGRAFIA GASOSA 
Robson Haruo Matsumoto (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Alberto Villas Boas Terceiro e Profa. Dra. Maria 
Aparecida Carvalho de Medeiros (Orientadora), 
Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
A deterioração da qualidade da água nos diferentes 
sistemas hídricos é preocupação crescente, sobretudo 
devido às contaminações causadas por 
microorganismos patogênicos. Visando atender ao 
padrão microbiológico de potabilidade, estabelecido 
pela Portaria nº. 2914/2011, as estações de tratamento 
de águas (ETAs) têm que aplicar um processo de 
desinfecção para promover a inativação ou eliminação 
de microrganismos patogênicos. O cloro gasoso (Cl2) 
tem sido o agente oxidante mais empregado, na 
maioria das ETAs brasileiras. O objetivo do presente 
trabalho foi avaliar a alternativa de desinfecção do 
dióxido de cloro em águas de abastecimento por meio 
de ensaios em escala laboratorial, comparando as 
eficiências com a desinfecção por cloração, buscando a 
minimização da formação de subprodutos de 
desinfecção (trialometanos-TAMs). Os resultados 
obtidos para o estudo de demanda de dióxido de cloro, 
para as quatro amostras na 1ª. Etapa evidenciaram 
resultados promissores, porém, devido a um problema 
no cromatógrafo a gás, as análises de formação e 
remoção dos TAMs (Clorofórmio, Diclorobromometano, 
Dibromoclorometano e Bromofórmio) ficaram 
prejudicadas, sendo que atualmente estão sendo 
testadas as concentrações de ClO2 adicionadas nos 
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ensaios: 2,5 mg/L; 5,0 mg/L e 10 mg/L, 
correlacionando-as com A-254 nm.  
Subprodutos de desinfecção  - Cromatografia gasosa - Tratamento de 

água 
 
 
T1383 
ALGORITMOS GENÉTICOS NA SÍNTESE DE FIBRA 
ÓPTICA PCF 
Danilo da Silva Hipolito (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Marli de Freitas Gomes Hernandez 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
No presente trabalho de iniciação científica, será 
apresentado o uso de algoritmos genéticos na síntese 
de fibras ópticas PCF e tem como base os Algoritmos 
Genéticos, que surgiram por volta nos anos 60, por 
John Holland propôs sua criação e desenvolveu, 
juntamente com seu grupo de pesquisa até meados dos 
anos 70. Os AG são um ramo da computação evolutiva 
e tem como base a Teoria da Evolução, de Charles 
Darwin, de meados do século XIX. As PCF (Photonic 
Crystal Fiber, ou Fibra de Cristal Fotônico) são fibras 
especiais, capazes de otimizar a eficiência dos efeitos 
não-lineares e proporcionar certo controle sobre efeitos 
como dispersão e atenuação. Sua microestrutura 
consiste na presença de um cristal fotônico em sua 
casca, com suas dimensões na mesma escala do 
comprimento de onda. Na aplicação de Algoritmos 
Genéticos nas fibras PCF deve se ter cuidado com a 
escolha da função de custo (fitness), pois ela que 
determinará a interface do AG com o problema 
escolhido. Dentre os algoritmos evolutivos a 
versatilidade dos algoritmos genéticos e também sua 
robustez que quando combinados com métodos 
numéricos, assim como o Método dos Elementos 
Finitos, se tornam uma ferramenta poderosa para 
problemas de eletromagnetismo, em particular de guias 
ópticos. 
Algoritmos genéticos - Fibra óptica PCF - Comunicações ópticas 
 
 
T1384 
APLICAÇÃO DE ALGORITMOS GENÉTICOS AO 
PROJETO DE ARRANJO DE ANTENAS 
Felipe Zambetta (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. 
Marli de Freitas Gomes Hernandez (Orientadora), 
Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
A formação de um arranjo de antenas propicia os 
mesmos resultados, sem que seja necessário aumentar 
em demasia as dimensões da antena. Um exemplo real 
desse conceito aplicado no nosso dia a dia são os 
roteadores para rede Wi-Fi que para aumentar a 
cobertura do sinal utilizam até três antenas ao invés de 
uma como é comumente visto. No entanto, obter os 
arranjos de antenas ideais requer uma busca global em 

um vasto conjunto de possíveis soluções. Logo, os 
algoritmos genéticos são amplamente aplicáveis para 
esse estudo, pois como um processo de otimização 
estocástico (aquele que têm origem em processos não 
determinísticos, com origem em eventos aleatórios), 
tem alta aplicabilidade e são mais aptos as áreas 
relacionadas ao eletromagnetismo, devido ao fato deste 
possuir problemas que, geralmente são complexos, não 
lineares e de difícil representação e derivação. 
Algoritmo genético - Arranjo antenas - Matlab 
 
 
T1385 
TRANSMISSÃO DE MÚSICA POR LUZ 
Jaqueline Oliveira Zampronio (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Guilherme Dornelas da Costa e Profa. Dra. Marli de 
Freitas Gomes Hernandez (Orientadora), Faculdade de 
Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
Partindo de um circuito eletrônico simples (com 
amplificadores de potência), transformamos o sinal 
recebido de uma entrada P2 (macho) que recebe a 
informação audível em sinal elétrico. Colocando esse 
circuito em série com um LED ( Light Emissor Diode), 
conseguimos transmitir a informação seguindo a 
variação de corrente proveniente da mesma que por 
sua vez é recebida por um LDR (Light Dependent 
Resistor) que capita esta variação de intensidade de luz 
do LED e a partir de um circuito receptor consegue 
reconstruir o sinal como visto em sua origem. Passando 
por uma saída P2 (fêmea) para uma caixa de som onde 
conseguiremos conferir o resultado. 
Transmissão - Música - Luz 
 
 
T1386 
APLICAÇÃO DE TESTE ECOTOXICOLÓGICO COM 
SEMENTE, LACTUCA SATIVA (ALFACE) E 
BRASSICA OLERACEA (COUVE FLOR), EM SOLO 
AGRÍCOLA CULTIVADO COM ROSA E TRATADO 
COM LODO DE ESGOTO 
Julianne de Pádua Pereira da Silva (Bolsista 
PIBIC/CNPq), Jorge Luiz Paixão Filho, Noely Bochi 
Silva e Profa. Dra. Marta Siviero Guilherme Pires 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
As Estações de Tratamento de Esgoto geram grande 
quantidade de lodo de esgoto, sendo a alternativa mais 
viável para sua destinação o uso agrícola, porem este 
pode apresentar substâncias nocivas que podem 
causar danos ao ambiente, sendo necessário estudar 
os efeitos negativos desta aplicação. A proposta da 
pesquisa foi avaliar a fitotoxicidade da aplicação dos 
biossólidos em cultura de roseira. O lodo utilizado era 
proveniente da lagoa facultativa e foi aplicado em 
roseiras plantadas em vasos 20L, sob condições 
naturais e em diferentes tratamentos e taxas de 
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aplicação de lodo. Os tratamentos foram T1 - controle 
absoluto; T2 - 12 Mg de lodo ha-1 na base seca (BS); T3 
- 24 Mg de lodo ha-1 (BS); T4 - 36Mg de lodo ha-1 (BS) 
e T5 - Adubação mineral recomendada 100 kg N ha-1 O 
método utilizado foi o Seed Germination/ Root 
ElongationToxicity Test (OPPTS 850.4200) da USEPA, 
utilizando sementes de alface e couve flor. Os 
resultados demonstraram que o extrato solo e lodo não 
apresentaram toxicidade para as sementes,na média 
dos índices de germinação do alface em   T2,T3,T4 da 
primeira amostra, houve um acréscimo  de 36,8% 
comparado com o controle absoluto, também pode-se 
concluir que as sementes tiveram um maior 
desenvolvimento no segundo tratamento.  
Toxicidade - Lodo de esgoto - Sementes 
 
 
T1387 
AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DA APLICAÇÃO DE 
LODO DE ESGOTO EM ROSEIRAS ATRAVÉS DO 
TESTE ECOTOXICOLÓGICO COM SEMENTE DE 
LYCOPERSICON ESCULENTUM (TOMATE), 
DAUCUS CAROTA (CENOURA) 
Matheus Fernandes Amorim (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Noely Bochi Silva, Jorge Luiz da Paixão Filho (Co-
orientador) e Profa. Dra. Marta Siviero Guilherme Pires 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
O crescimento das cidades demanda um maior número 
de estações de tratamento de esgoto, assim, maiores 
quantidades de lodo oriundo de ETEs devem ser 
tratados e dispostos corretamente. Uma opção para 
dispor o lodo de esgoto é a utilização como fertilizante 
em cultura de rosas. No entanto é preciso avaliar se a 
aplicação do lodo no solo pode trazer riscos ao 
ambiente, utilizando ensaios de toxicidade com 
sementes que recebem aplicação desse lodo. Este 
projeto visa estudar o efeito da aplicação de lodo de 
esgoto em solo agrícola cultivado com rosas com a 
realização do teste ecotoxicológico com semente de 
cenoura e rúcula. O lodo de esgoto é proveniente da 
lagoa facultativa da cidade de Coronel Macedo-SP. Os 
tratamentos foram T1 - controle absoluto sem aplicação 
de lodo; T2 - 12 mg de lodo ha-1; T3 - 24 mg de lodo ha-

1 (dose recomendada de nitrogênio segundo a 
CONAMA 375/2006); T4 – 36mg de lodo ha-1 e T5 - 
Adubação mineral recomendada 100 kg N ha-1. Para os 
testes de toxicidade foram utilizadas sementes de 
Eruca sativa (rúcula) e Daucus carota (cenoura) como 
organismo indicador. Foi utilizado o método Seed 
Germination/ Root Elongation Toxicity Test (OPPTS 
850.4200) da EPA (1996). Os resultados obtidos 
permitem inferir que a melhor semente tanto no 
parâmetro de germinação quanto no crescimento foi a 
rúcula, exposta ao T2. 
Toxicidade - Lodo de esgoto - Reuso 
 

 
T1388 
USO DE FOTOELETRÓLISE COM LEDS 
ULTRAVIOLETA PARA TRATAMENTO DE 
EFLUENTE SIMULADO DE INDÚSTRIA TÊXTIL 
Laís Schulz Giorno (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Peterson Bueno de Moraes (Orientador), Faculdade de 
Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
A remoção de corantes contidos em efluentes é uma 
necessidade crescente, por isso, a busca por 
tecnologias limpas, eficientes, com alto poder de 
destruição e com menor custo vem aumentando. Os 
Processos Oxidativos Avançados (POAs) agregam 
estas características, e por isso, vêm se difundindo. 
Este trabalho objetivou estudar o processo 
fotoeletroquímico, quanto à sua viabilidade e eficiência 
para redução de cor do corante Remazol Azul Brilhante 
R (CI Reactive Blue 19). Foram tratadas soluções do 
corante com 50 mg L-1, eletrólito Sulfato de Sódio em 
diferentes concentrações e diferentes valores de vazão, 
em um reator fotoeletroquímico constituído por LED 
ultravioleta (LEDUV) e eletrodos ADE 
70%TiO2/30%RuO2, operando em batelada com 
recirculação. Os LED possuem longa duração, são de 
pequeno porte (sistemas menores) e com baixo custo. 
As amostras foram retiradas em tempos pré-
estabelecidos, para análises de absorbância, pH e 
Demanda Química de Oxigênio (DQO). Obteve-se, em 
60 minutos e utilizando-se Na2SO4 a 0,05 M, reduções 
de 28 e 42% da absorbância em 592 nm em vazões de 
recirculação de 250 e 750 L h-1 respectivamente. A 
DQO sofreu redução de 54% em 30 minutos em 750 L 
h-1, com gasto energético de 6,56 KWh m-3 para 28% 
de remoção de cor. O tratamento mostra-se eficiente, e 
estudos estão em andamento visando otimização do 
sistema. 
Efluente têxtil - Fotoeletrocatálise - Degradação de corante 
 
 
T1389 
SISTEMA DE INTERFACE DE 
MICROCONTROLADOR PIC E PROTOCOLO ZIGBEE 
PARA SENSORIAMENTO AMBIENTAL 
Giovane William de Souza Gomes (Bolsista 
PIBITI/CNPq) e Prof. Dr. Rangel Arthur (Orientador), 
Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
Na agricultura saber o estado em que se encontra a 
plantação permite planejar medidas para melhorar o 
controle e qualidade dos produtos na colheita. Contudo, 
as grandes dimensões das áreas de plantio dificultam o 
monitoramento de maneira eficaz. Uma solução seria 
utilizar comunicação sem fio. Desta forma, foi realizado 
estudo sobre quais sensores poderiam ser utilizados e 
como seria a implementação utilizando módulos de 
transmissão sem fio Zigbee. Antes da implantação do 
sistema se faz necessária uma estrutura eficaz e 
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confiável. Portanto, este trabalho inicial teve como 
objetivo estabelecer a conexão entre os sensores com 
o microcontrolador, responsável pela análise dos 
dados, através do Zigbee. O sensor realiza a aquisição 
dos dados de temperatura e umidade do 
solo.Posteriormente os dados adquiridos serão 
comparados com valores tabelados, dependendo de 
pesquisa sobre solos e plantações específicos. 
Sensoriamento - ZigBee - Microcontrolador PIC 
 
 
T1390 
AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL COM 
INTERFACEAMENTO SENSORIAL VIA ZIGBEE® DE 
BAIXO CUSTO 
Guilherme Mazoni (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Rangel Arthur (Orientador), Faculdade de Tecnologia - 
FT, UNICAMP 
 
Atualmente a tecnologia de comunicação sem fio 
Xbee/Zigbee, vem se mostrando uma ótima opção para 
redes de sensoriamento e controle de dispositivos à 
distância, pois ela é composta por uma séria de regras 
e padrões estabelecidos internacionalmente, que 
determinam uma grande robustez no sistema. Um 
módulo de comunicação Xbee/Zigbee tem um custo 
muito baixo considerando suas características de 
operação. Utilizando o módulo Xbee/Zigbee, como 
responsável, do interfaceamento sensorial de uma rede 
de controle de uma casa, pode-se ter uma significativa 
redução de custo se comparado a um sistema de 
automação residencial com fio. Consequentemente, 
inúmeros benefícios inerentes à tecnologia sem fio 
Xbee/Zigbee, são adicionados no sistema com a sua 
utilização, na área de automação residencial, como 
facilidade de implementação e manutenção, estética, 
portabilidade dos dispositivos monitorados ou 
controlados, adicionar e remover elementos no sistema, 
entre outros. Com a associação da tecnologia sem fio e 
microcontroladores, foi criada neste trabalho uma 
plataforma para automação residencial, que permite a 
interface com outras tecnologias como sensores 
específicos, lógicas de controle especiais voltadas à 
automação, inteligência artificial e interação com o 
usuário de forma simples e eficiente, além da 
possibilidade do sistema apresentar relatórios 
periódicos de consumo de recursos habitacionais. Os 
testes realizados em ambientes controlados mostram a 
eficiência do sistema proposto. 
Automação - ZigBee - Microcontrolador 
 
 
T1391 
VALIDAÇÃO E ESCALABILIDADE DE 
METODOLOGIA PARA ANÁLISE DE 
VULNERABILIDADES EM APLICAÇÕES WEB 
Guilherme Castillo Quattrer (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Regina Lúcia de Oliveira Moraes 

(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
Grande da maioria das atividades da atualidade se 
utilizam de aplicações computacionais, como atividades 
comerciais e sistemas bancários.  Algumas destas 
aplicações não podem apresentar, em hipótese alguma, 
respostas divergentes da esperada, ou seja, defeitos. 
Caso ocorra alguma falha neste software, graves 
consequências poderão ocorrer, acarretando grandes 
perdas financeiras, materiais e humanas. Uma 
abordagem que tem se mostrado bastante eficiente 
para validar sistemas que exigem segurança no 
funcionamento (dependable systems), é o uso de 
Injeção de Falhas. Injeção de Falhas é uma técnica de 
validação de sistemas, em que se procura produzir ou 
simular a presença de falhas e se observa o sistema 
sob teste para se verificar qual será sua resposta 
nessas condições. Este projeto tem como objetivos 
complementar e utilizar as ferramentas J-SWFIT e J-
ATTACK, que são, respectivamente, uma ferramenta 
de injeção de falhas e uma ferramenta de injeção de 
ataques para aplicações web, validando a eficácia das 
ferramentas. A eficácia de scanners comerciais também 
é abordada pelo trabalho, utilizando-se das ferramentas 
mencionadas para verificar a cobertura dos scanners e 
o seu índice de falsos positivos. 
Vulnerabilidade - Aplicações web - Segurança 
 
 
T1392 
PARAMETRIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DE 
PROTOCOLOS ROBUSTOS, ESCALÁVEIS E 
RESILIENTES BASEADOS EM COMUNICAÇÃO 
EPIDÊMICA EM COMPUTAÇÃO EM NUVEM 
João Guilherme Dearo Pan (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Regina Lúcia de Oliveira Moraes 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
Utilizando-se de um novo protocolo de comunicação 
epidêmica, chamado Neem, foi possível obter 
resultados muito satisfatórios na comunicação entre 
vários nós na nuvem, quando comparados à utilização 
do padrão TCP/IP. Uma primeira versão de uma 
aplicação denominada EpPing foi desenvolvida 
utilizando a metodologia ágil Scrum com o objetivo de 
abrigar o protocolo implementado como uma biblioteca. 
Para um melhor gerenciamento desse desenvolvimento 
e da equipe responsável, que é distribuída em dois 
locais físicos distintos, foram utilizadas ferramentas de 
gerenciamento (Redmine) e versionamento de projeto 
(Git). O ambiente controlado utilizado para os testes 
utilizou ainda um emulador da topologia de rede móvel, 
o Castadiva. A aplicação EpPing foi utilizada para gerar 
o mesmo workload para ambos os protocolos, de forma 
que fosse possível comparar os resultados. Em 
configurações onde havia nós estáticos que só se 
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comunicavam indiretamente, o TCP/IP foi incapaz de 
entregar os dados transmitidos entre os nós. Já na 
mesma configuração, os nós da rede Neem chegaram 
a entregar, em média, mais de 90% da informação 
transmitida. Em configurações móveis aleatórias com 
variação de velocidade entre 5m/s e 30m/s, os nós da 
rede Neem perderam até 11% menos informação se 
comparado com a rede TCP/IP. Os resultados obtidos 
dão bons indícios de que é possível utilizar a 
comunicação epidêmica em ambiente de cloud 
computing para estabelecer uma comunicação robusta, 
escalável e resiliente, onde as informações podem ser 
propagadas com perdas, pelo menos, muito menores 
em comparação ao protocolo padrão. 
Cloud computing - Comunicação epidêmica - Injeção de falhas 
 
 
T1393 
AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE ATAQUES NOS 
ATRIBUTOS DE SEGURANÇA DE SERVIÇOS WEB 
Tiago Piccoloto Delpasso (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Regina Lúcia de Oliveira Moraes 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
O uso de sistemas computacionais tem importância 
crescente na sociedade moderna. Muitos destes 
sistemas lidam com as mais diversas informações, tais 
como dados bancários sigilosos ou ainda Sistemas de 
Bordo, envolvendo vidas humanas. Ataques a estes 
sistemas podem causar graves perdas, o que torna 
necessário o desenvolvimento de boas técnicas de 
segurança. Neste projeto, foram estudados os 
principais meios de ataques a serviços Web.  O estudo 
foi dirigido por dados da literatura, o que nos direcionou 
a considerar SQL Injection e Cross-site Scripting (XSS) 
como os tipos de ataques de interesse. Foram 
desenvolvidas duas listas de ataques: para SQL 
Injection e para XSS. O TPC-APP Benchmark, que 
simula um ambiente transacional B2B com um banco 
de dados completo, foi utilizado como workload. Para 
emular ataques ao TPC-APP foi desenvolvido um 
software com capacidade de monitorar a integridade 
dos resultados e o tempo necessário de espera para 
uma resposta à requisição efetuada, eliminando a 
dificuldade de manipulação do armazenamento dos 
resultados obtidos com o uso de ferramentas 
existentes. Como resultado, foi gerado um arquivo no 
formato CVS, com campos intercalados referentes a 
requisições válidas e de ataque, bem como os campos 
acessados pertencentes às tabelas consultadas e o 
tempo decorrido entre a requisição e a resposta do 
sistema. Isto possibilitou a classificação do impacto dos 
ataques com base no Common Vulnerability Scoring 
System. 
Segurança web - Ataques web - Falha de sistemas 
 
 

T1394 
CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DO CONCRETO 
AUTO-ADENSÁVEL UTILIZANDO RESÍDUOS 
PROVENIENTES DA BRITAGEM DE ROCHAS 
Fábio Nascimento (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Rosa Cristina Cecche Lintz (Orientadora), Faculdade de 
Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
Com o constante crescimento de  resíduos gerados no 
processo de britagem de rochas  e seu descarte  
inadequado no meio ambiente gerando um passivo 
ambiental, esta pesquisa propõe  a utilização desses 
resíduos na produção de concreto autoadensável 
(CAA). Como uma alternativa para a diminuição de 
custos e também da exploração de matérias-primas 
naturais e não renováveis (os agregados) que fazem 
parte do CAA, este estudo versa sobre a moldagem de 
diferentes traços de CAA com agregados reciclados, e 
mostra que as características de resistência, fluidez, 
durabilidade, coesão, estabilidade e absorção não 
serão alterados com a incorporação de resíduos de 
britagem de rochas no CAA. Foram realizados ensaios 
de resistência à compressão e à tração e obtidos 
valores que comprovam a viabilidade técnica do 
material, quanto ao custo e ao comportamento 
mecânico. 
Materiais alternativos - Resíduos - Processos construtivos 
 
 
T1395 
ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE CONCRETO 
AUTO-ADENSÁVEL CONTENDO RESIDUOS DE PÓ 
DE GRANITO 
Felipe Augusto Malta Teixeira (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Rosa Cristina Cecche Lintz (Orientadora), 
Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
A busca de soluções ambientalmente corretas e com 
qualidade técnica e vantajosa vêm crescendo como 
uma prática para a sustentabilidade, minimizando a 
inadequada disposição de resíduos no meio ambiente. 
Neste trabalho foram realizadas substituições dos 
materiais finos e da areia por pó de mármore e granito, 
gerados nos processos de corte e boleamento de tais 
rochas, na produção de concreto autoadensável (CAA); 
atentando-se para que não houvesse perda de suas 
características como resistência, durabilidade, 
impermeabilidade e garantindo as características do 
CAA no estado fresco e endurecido. Foram produzidos 
CAA’s convencionais e CAA's com adição de resíduos, 
os quais foram submetidos a ensaios que avaliam o 
comportamento no estado fresco e endurecido. A 
reutilização do pó de mármore e granito na produção de 
concreto autoadensável pode ser entendida como uma 
das destinações ambientalmente corretas para este 
resíduo. Pelos resultados obtidos, pode-se verificar a 
viabilidade técnica do material ensaiado, visto que os 
resultados obtidos para o CAA com pó de mármore e 
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granito tiveram poucas variações em relação às 
misturas convencionais. 
Materiais alternativos - Concreto autoadensável - Processos 

construtivos 
 
 
T1396 
ESTUDO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DA 
ARGAMASSA CONTENDO BORRACHA DE PNEUS 
INSERVÍVEIS 
Isabel Kuntz Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Rosa Cristina Cecche Lintz (Orientadora), 
Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
O aumento da produção nas empresas pneumáticas 
gera uma grande quantidade de resíduos. Para 
minimizar este problema as legislações ambientais 
ditam que os estabelecimentos de comercialização de 
pneus são obrigados, no ato da troca de um pneu 
usado por um pneu novo ou reformado, a receber e 
armazenar temporariamente os pneus usados 
entregues pelo consumidor. A disposição incorreta de 
pneus no meio ambiente tem preocupado as 
autoridades, já que além de causar grandes impactos 
ambientais, pode também causar grandes problemas 
de saúde pública. Neste âmbito, esta pesquisa 
apresenta uma alternativa para a disposição adequada 
destes resíduos, incorporando-os na fabricação de 
argamassas empregadas na construção civil. Nesta 
pesquisa são produzidas argamassas com teores 
crescentes de borracha em substituição parcial aos 
agregados miúdos. Dessa forma são moldados corpos-
de-prova cilíndricos os quais são submetidos à ensaios 
mecânicos para medir a resistência à compressão axial, 
diametral e também a capacidade de absorção de água 
aos 7 e 28 dias. Por meio dos resultados obtidos nos 
ensaios de laboratório, pode-se observar que a 
resistência da argamassa diminui proporcionalmente de 
acordo com o aumento da porcentagem da borracha na 
mistura. 
Materiais alternativos - Resíduos - Reciclagem 
 
 
T1397 
VERIFICAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA PLUVIOSIDADE 
NA QUALIDADE DO AR NA CIDADE DE LIMEIRA  - 
SP ATRAVÉS DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS 
Ariane Fernanda Evangelista de Souza (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Simone Andréa Pozza 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
O monitoramento da poluição atmosférica é de extrema 
importância devido o crescimento de indústrias e frotas 
de veículos, consequentemente ocorreu um aumento 
na concentração diária de material particulado (MP10), 
conhecido como partículas inaláveis. A grande 
preocupação é associação deste poluente com a 

qualidade de saúde, devido ao seu pequeno diâmetro 
pode alcançar o trato respiratório, provocando desde 
inflamações respiratórias até doenças cardíacas, 
principalmente em crianças e idosos, inclusive podendo 
levar a morte. O objetivo deste projeto foi monitorar a 
concentração do MP10, através do equipamento AGV-
MP10, na cidade de Limeira/ SP, pelo período de um 
ano, verificando os dados que poderiam estar acima de 
150 g/m³ (CONAMA 03/1990) e correlacionar os 
dados com a pluviosidade através de um software 
estatístico. As coletas foram feitas em ciclos de 24h, a 
cada 6 dias. Após as coletas, foi realizada a análise 
gravimétrica nos filtros de fibra de vidro, para a 
determinação da concentração. Todas as 
concentrações encontradas estão de acordo com a 
legislação, mas observou-se que aos domingos e dias 
mais chuvosos ocorreu uma considerável redução. Foi 
possível verificar uma fraca correlação através do 
coeficiente de Pearson, que varia entre -1 a +1, 
portanto podem existir outras variáveis meteorológicas 
que influenciariam na variação de concentração do 
MP10. 
Qualidade do ar - Pluviosidade - Métodos estatísticos 
 
 
T1398 
AVALIAÇÃO DE PARTICULADO TOTAL EM 
SUSPENSÃO – PTS NA CIDADE DE LIMEIRA - SP 
Francielle Fernandes e Profa. Dra. Simone Andréa 
Pozza (Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
O desenvolvimento industrial e urbano vem 
intensificando as emissões atmosféricas, ocasionando 
uma elevada poluição do ar, prejudicando a qualidade 
de vida dos seres vivos. As partículas totais em 
suspensão (PTS) são aquelas cujo diâmetro 
aerodinâmico é menor que 50m e são caracterizadas 
como qualquer material suspenso no ar, seja líquido ou 
sólido, onde parte delas é inaláveis e podem causar 
problemas à saúde e afetar a qualidade do ar. A 
meteorologia influencia O objetivo da pesquisa é 
monitorar as PTS e relacioná-las com os dados 
meteorológicos. As PTS foram coletas na cidade de 
Limeira, utilizando-se um Amostrador de Grande 
Volume (AGV – PTS); onde sua concentração é 
determinada através dos poluentes depositados em um 
filtro de fibra de vidro e relacionados com o volume de 
ar amostrado, obtendo a concentração das PTS. A 
correlação foi feita através dos dados meteorológicos 
com a concentração das PTS pelo software Action. 
Resultados preliminares indicam que as concentrações 
de PTS em dias mais chuvosos são menos elevadas, 
pois esse fator tende a favorecer a dispersão dos 
poluentes. 
Partículas totais em suspensão - Poluição atmosférica - Qualidade do 

ar 
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T1399 
POLUIÇÃO DO AR POR DIÓXIDO DE ENXOFRE NA 
CIDADE DE LIMEIRA - SP 
Thaís Zago Machado (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. 
Dra. Simone Andréa Pozza (Orientadora), Faculdade 
de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
A emissão descontrolada de Dióxido de Enxofre (SO2) 
gera ligações com outros elementos formando 
compostos nocivos, que somado a outras variáveis 
como parâmetros meteorológicos e geológicos, são 
danosos ao meio ambiente e à saúde humana. Sua 
principal fonte de emissão está relacionada ao uso de 
combustíveis fósseis, tanto em veículos (fontes móveis) 
quanto em instalações industriais (fontes fixas). A 
Resolução CONAMA 03/90 estabeleceu padrões 
primários para 24 horas de amostragem sendo o limite 
de 365 µg/m3 e 80 µg/m3 para uma média anual. As 
análises iniciadas em janeiro de 2012, realizadas neste 
estudo, através do método da Pararrosanilina (NBR 
9546-86) utilizando um amostrador de pequeno volume 
do tipo Trigás na estação meteorológica da Faculdade 
de Tecnologia da UNICAMP, determinaram que as 
concentrações de SO2 no ar da cidade de Limeira-SP 
estão dentro dos padrões estabelecidos pela legislação 
vigente. 
Dióxido de enxofre - Pararrosanilina - Poluição do ar 
 
 
T1400 
SIMULAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOZ EM REDES DE 
ACESSO POR RÁDIO 
Wesley Thesolin de Faria (Bolsista PIBITI/CNPq) e 
Prof. Dr. Varese Salvador Timoteo (Orientador), 
Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
Quase uma década atrás, quando o tráfego de dados 
estava emergindo em sistemas de comunicações 
móveis, a modelagem de fontes de tráfego para dados 
em redes sem fio já era importante. O aparecimento de 
sistemas de comunicação móvel de banda larga e a 
diminuição no preço de componentes para computação 
têm permitido a utilização de aplicações multimídia 
cada vez mais complexas juntamente com serviços de 
voz. Um modelo de simulação por eventos discretos 
para serviços de voz implementado no simulador Arena 
implementa um esquema básico para a comunicação 
entre os dispositivos móveis e a rede de acesso por 
rádio, considerando o núcleo da rede 
superdimensionado. Utilizando esse modelo estudamos 
vários cenários com perfis de tráfego distintos, 
determinados pelos parâmetros tempo de duração do 
serviço, intervalo entre as requisições de serviço e a 
quantidade máxima de serviços simultâneos no 
sistema. 
Simulações - Modelos de tráfego - Redes móveis 
 

Instituto de Computação 

 
T1401 
INTEGRAÇÃO DE DADOS DE BIOLOGIA E SAÚDE 
BASEADA NA INTERLIGAÇÃO DE ONTOLOGIAS 
Thaís Harumi Yassuhara Kagaochi (Bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. André Santanche 
(Orientador), Instituto de Computação - IC, UNICAMP 
 
Há uma grande quantidade de bases de conhecimento 
relacionados à saúde e à biologia disponíveis 
publicamente na forma de ontologias. Em paralelo, 
muitos hospitais têm adotado sistemas de prontuário 
eletrônico visando melhorias nos diagnósticos e 
intervenções ao paciente. Este trabalho propõe que tais 
sistemas podem dar maior assistência aos profissionais 
de saúde se integrados às bases de conhecimento 
públicas na forma de ontologias. Este é o tema central 
desta pesquisa, que está sendo desenvolvida em 
parceria com o Hospital das Clinicas (HC) da Unicamp. 
A metodologia deste trabalho consistiu primeiramente 
em uma pesquisa sobre o cenário dos prontuários 
eletrônicos no Brasil e no mundo, o que eles podem 
proporcionar e quais as instituições que estão 
trabalhando e desenvolvendo essa tecnologia. Em 
seguida, fez-se uma pesquisa para se conhecer os 
padrões e ontologias da área de enfermagem, saúde e 
biologia. Nesta etapa, iniciou-se um trabalho em 
conjunto com o Hospital Universitário (HU) da USP, que 
disponibilizou seu sistema de apoio à enfermagem 
(PROCEnf) para análise. No estágio atual da pesquisa, 
estamos investigando o modo como sistemas de 
prontuário eletrônico representam seus 
dados/processos e como as ontologias de saúde 
existentes podem se integrar com os mesmos para 
aprimorar sua ação.  
Ontologias - Integração - Ciências 
 
 
T1402 
PROBLEMA DA DILATAÇÃO MÍNIMA EM GRAFOS 
GEOMÉTRICOS 
Miguel Francisco Alves de M. Gaiowski (Bolsista 
SAE/UNICAMP), Alex Fernando Brandt e Prof. Dr. Cid 
Carvalho de Souza (Orientador), Instituto de 
Computação - IC, UNICAMP 
 
Neste projeto foram implementadas a técnica de 
Relaxação Lagrangiana e rotinas de Pré-
Processamento, além da formulação do problema com 
Programação Linear Inteira (PLI) e utilização de um 
resolvedor para obtenção de soluções ótimas para 
instâncias do Problema da Árvore Geradora de 
Dilatação Mínima em Grafos Geométricos 
(PAGDMGG). Nesse problema é dado na entrada um 
conjunto de pontos P = {p1, p2, ..., pn} no plano. Em 
seguida, define-se o grafo geométrico G(P) associado a 
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P como sendo o grafo não-direcionado, ponderado e 
completo de n vértices no qual o peso de uma aresta 
corresponde à distância euclidiana entre os pontos 
representados por suas extremidades. O objetivo é 
encontrar uma árvore geradora T de G(P) que minimize 
a maior razão entre os comprimentos do caminho mais 
curto em T e em G(P) para todo par de vértices do 
grafo, medida essa chamada de dilatação de T. O 
PAGDMGG tem aplicações práticas interessantes na 
área de projetos de redes (por exemplo, malhas 
aeroviárias) e é NP-Difícil. A Relaxação Lagrangiana 
encontrou limitantes duais úteis para a avaliação de 
outros algoritmos, como por exemplo, heurísticas e de 
forma complementar, a utilização de PLI possibilitou a 
obtenção de soluções ótimas para instâncias pequenas, 
e ganhou um novo fôlego com as rotinas de pré-
processamento. 
Otimização combinatória - Heurística - Grafos de dilatação mínima 
 
 
T1403 
ALGORITMOS PARA PROBLEMAS DE CAMINHOS 
EM GRAFOS 
Alessandro Andrioni Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Eduardo Candido Xavier (Orientador), Instituto de 
Computação - IC, UNICAMP 
 
Dada uma rede óptica, dois nós dela e um requisito de 
banda, o objetivo do problema de Caminho Mínimo com 
Classes (CMC) e sua generalização, o de Múltiplos 
Caminhos Mínimos com Classes (MCMC), é encontrar 
a rota mais rápida na rede através da qual a banda 
requisitada possa ser satisfeita. Com a crescente 
expansão de aplicações de alto desempenho com 
requisitos de banda extremamente grandes, não só por 
parte da comunidade científica, mas também no setor 
privado, há uma forte necessidade de se resolver o 
CMC/MCMC de forma eficiente. Supondo que P ≠ NP, 
sabemos que problemas de otimização NP-difíceis, 
como o CMC e o MCMC, não possuem algoritmos 
eficientes que os resolvam de forma exata. Como a 
busca de soluções ótimas é inaceitável devido à grande 
quantidade de tempo de execução exigida, é 
necessário obter algoritmos rápidos mas que consigam 
gerar soluções de boa qualidade. Foram desenvolvidos 
tanto algoritmos exatos quanto heurísticos para a 
resolução de ambos os problemas, e com eles efetuado 
um estudo comparado para checar sua eficiência em 
casos práticos. 
Grafos - Caminhos - Algoritmos 
 
 
T1404 

ALGORITMOS E HEURÍSTICAS PARA PROBLEMAS 
DE ESCALONAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE 
RECURSOS COM AGENDAMENTO DE HORÁRIO 
Douglas Oliveira Santos (Bolsista PIBIC/CNPq e 
FAPESP) e Prof. Dr. Eduardo Candido Xavier 
(Orientador), Instituto de Computação - IC, UNICAMP 
 
Neste trabalho apresentamos algoritmos para 
problemas de escalonamento e atribuição de recursos 
com agendamento de horário. Nosso principal interesse 
é no problema de alocação de recursos para 
atendimento da demanda de ensino em uma 
universidade. O problema consiste em alocar turmas de 
alunos, salas de aulas, e professores, para uma 
demanda de disciplinas e alunos, montando um quadro 
de horários semanal. Problemas de alocação, em geral, 
são NP-difíceis, portanto acredita-se que não há 
algoritmos eficientes que resolvam o problema na 
otimalidade. Neste trabalho apresentamos métodos 
exatos e heurísticos para resolver o problema. Como 
estudo de caso, consideramos o problema de alocação 
de disciplinas para o Instituto de Computação da 
UNICAMP. O problema foi decomposto em duas partes. 
A primeira corresponde a atribuição de horários e salas 
de aulas para todas as disciplinas de um curso, e a 
segunda parte corresponde a atribuição de disciplinas 
para professores. Para a primeira parte do problema, foi 
proposto um algoritmo baseado em programação linear 
inteira 0-1. Apresentamos neste trabalho o modelo PLI 
proposto, com todas as suas variáveis, restrições, 
conjuntos de entrada, função objetivo e ainda uma 
seção mostrando que todas as restrições apresentadas 
anteriormente na descrição do problema estão incluídas 
no modelo. Esse modelo foi resolvido utilizando o 
resolvedor CPLEX. Além disso, apresentamos uma 
heurística construtiva aleatória que obteve bons 
resultados nas instâncias de teste. Os resultados dos 
testes também são mostrados, comparando o algoritmo 
exato com a heurística. Para resolver a segunda parte 
do problema utilizamos o algoritmo de Húngaro, que 
resolve o problema de emparelhamento bipartido de 
custo máximo. 
Atribuição - Escalonamento - Algoritmos 
 
 
T1405 
SOFTWARE PARA TESTE DE QUALIDADE DE 
IMAGENS DE FUNDO DE OLHO 
Rafael Soares Padilha (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Jacques Wainer (Orientador), Instituto de 
Computação - IC, UNICAMP 
 
O trabalho realizado pelo aluno consistiu em aplicar 
técnicas de processamento de imagem (SURF, 
dicionários visuais) e aprendizado de máquina (Support 
Vector Machine) de modo a desenvolver um software 
capaz de identificar a qualidade de imagens de fundo 
de olho, levando em conta foco, ausência de reflexos 
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dos cílios do paciente e mácula central bem 
identificada. Para tanto, foi utilizada uma base de dados 
de 1186 imagens, analisadas por especialistas em 
relação à sua qualidade. O aluno foi co-autor em um 
artigo que utiliza estas e outras técnicas para verificar a 
qualidade de imagens retinopáticas. Neste caso, as 
técnicas utilizadas se mostraram piores que técnicas 
mais tradicionais de processamento de imagens para a 
verificação da qualidade da imagem. O aluno foi 
também co-autor em outro artigo que combina 
detectores para diferentes retinopatias diabéticas para 
verificar se o paciente deve ser analisado por um 
médico. Por último, o aluno realizou o estudo e a 
adaptação de outras técnicas de processamento de 
imagem, em particular SIFT denso e diferentes formas 
de criação dos dicionários visuais, para aplicação no 
problema de detecção de retinopatias. 
Processamento de imagens - Retinopatias diabéticas - Qualidade de 

imagem 
 
 
T1406 
GWIDO IMAGE – UM JOGO NA WEB PARA 
AUXILIAR NO PROCESSO DE DESIGN DE 
INTERFACES PARA TODOS 
José Henrique Marcon de Carvalho Leite (Bolsista 
PIBIC/CNPq), Roberto Romani (Co-orientador) e Profa. 
Dra. Maria Cecilia Calani Baranauskas (Orientadora), 
Instituto de Computação - IC, UNICAMP 
 
O Grande Desafio número quatro (GD4), proposto pela 
Sociedade Brasileira de Computação (SBC), diz 
respeito ao acesso universal ao conhecimento e 
envolve questões relativas ao desenvolvimento de 
sistemas computacionais e plataformas inclusivas (ou 
para todos). Este projeto se relaciona ao GD4 pois 
propõe a elaboração de um ambiente para apoiar 
designers no desenvolvimento de interfaces  que 
considerem o usuário na sua maior extensão possivel. 
A proposta consiste em um ambiente baseado na Web 
2.0 onde os designers, durante o processo de criação 
de suas interfaces, postam elementos gráficos, que, 
através de Jogos com Propósitos (Games With a 
Purpose ou GWAPS), serão interpretados pelos 
jogadores. Com base na escolha dos jogadores para os 
elementos gráficos que representam determinados 
conceitos, os designers podem decidir sobre quais 
elementos utilizar para atingir um público o mais amplo 
possível. Esse ambiente possibilita um esforço conjunto 
entre designers e usuários na construção de sistemas 
para todos. No presente momento, o projeto está em 
fase final de implementação do GWIDO-Image (GWAP 
escolhido para o projeto); entre as próximas etapas 
estão a realização de testes em laboratório, 
disponibilização do sistema na Web e avaliação do 
ponto de vista dos designers e jogadores. 
Gwap - Design universal - IHC 
 

 
T1407 
APLICAÇÃO DE RITMO VISUAL NA DETECÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO DE DEFEITOS DE SOLDAGEM EM 
RADIOGRAFIAS INDUSTRIAIS 
Vinicius de Araujo Barboza (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Neucimar Jerônimo Leite (Orientador), Instituto 
de Computação - IC, UNICAMP 
 
A inspeção de cordões de solda é de grande 
importância em diversos setores industriais para 
garantir a qualidade da estrutura e a segurança provida. 
Para isso, Ensaios Não-Destrutivos, como a radiografia, 
são largamente utilizados na detecção de defeitos 
externos e internos em diversos tipos de materiais. Este 
projeto tem como proposta inicial definir e aplicar o 
Ritmo Visual de Varredura a fim de obter uma imagem 
simplificada, para posterior filtragem, segmentação e 
classificação dos defeitos de soldagem. Os resultados 
de tal abordagem foram inconclusivos quanto à 
simplificação. A seguir foram implementados métodos 
presentes na literatura e buscou-se uma nova 
abordagem na segmentação das regiões problemáticas 
nos cordões de solda. Fez-se uso de operadores 
morfológicos, reconstrução e algoritmos como o de 
segmentação por watershed. A classifiação foi então 
realizada a partir do método k-means, utilizando 
características morfológicas e de textura. Os resultados 
obtidos reforçam a questão da baixa qualidade das 
imagens devido à pouca variação dos níveis de cinza e 
da alta influência do ruído, o que torna a aplicação dos 
métodos dependente de diversos parâmetros. Uma 
continuidade deste estudo refere-se à classificação das 
regiões segmentadas, visando melhores resultados na 
identificação dos defeitos. 
Radiografia - Ritmo visual - Processamento de imagens 
 
 
T1408 
FERRAMENTA DE BUSCA INTEGRADA DE IMAGEM 
E PARTES DE IMAGEM EM BIBLIOTECAS DIGITAIS 
Diego Fabiano Zilioti de Sousa (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Lin Tzy Li, Uma Murthy e Prof. Dr. Ricardo da Silva 
Torres (Orientador), Instituto de Computação - IC, 
UNICAMP 
 
Uma biblioteca digital geralmente facilita o uso de 
coleções de dados a partir de serviços como 
navegação e busca. Porém, em sua grande maioria, 
bibliotecas digitais não fornecem opções para lidar com 
partes ou seleções de documentos. Esse projeto de 
iniciação científica tem como objetivo especificar e 
desenvolver módulos usados para implementar 
serviços de busca de imagem e partes de imagem 
(subimagem) em bibliotecas digitais. Duas ferramentas 
anteriormente desenvolvidas no Instituto de 
Computação da Unicamp e na Virginia Tech (EUA) vêm 
sendo usadas como ponto de partida: a EVA e a 
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SuperIDR. A primeira delas é uma ferramenta para 
realização automatizada de testes comparativos de 
descritores de imagens, a fim de encontrar o melhor 
para uma determinada coleção de imagens específica. 
A segunda implementa funções que trabalham com 
subimagens e oferece opções para busca com partes 
da imagem. A integração entre as duas ferramentas 
tem permitido a criação um sistema de busca que 
gerencia de maneira uniforme as subimagens e 
imagens. O usuário pode definir uma consulta 
indicando se a busca deve considerar partes de 
imagem ou imagens inteiras. O sistema retorna, 
considerando-se um descritor escolhido previamente, 
seja de cor, textura ou forma, o conjunto de imagens ou 
subimagens que mais similares à consulta especificada. 
Ferramenta - Busca - Imagem 
 
 
T1409 
MODELAGEM DO PROCESSADOR MIPS EM ARCHC 
RTL 
Marcelo Keith Matsumoto (Bolsista PIBITI/CNPq) e 
Prof. Dr. Rodolfo Jardim de Azevedo (Orientador), 
Instituto de Computação - IC, UNICAMP 
 
No ciclo de desenvolvimento de dispositivos móveis 
(como celulares e PDAs), a confecção de seus 
processadores possui altos custos e tempos de 
desenvolvimento. Dessa forma, para que aplicações 
possam ser testadas nesses dispositivos antes do 
aparelho estar completamente pronto, foram criadas 
plataformas virtuais que simulam as funcionalidades de 
um processador físico, para que, ao ser lançado no 
mercado, o aparelho já tenha aplicações disponíveis. O 
projeto de inciação científica trabalha com o ArchC. 
Uma linguagem de descrição de arquitetura de 
processadores com um alto nível de abstração. Este 
trabalho atualizou o modelo comportamental e criou os 
modelos multi-ciclo e pipeline do processador MIPS. A 
corretude da modelagem comportamental foi testada 
em programas em C através de asm inline para cada 
instrução do processador. Os modelos em multi-ciclo e 
pipeline foram implementados e ainda estão em fase de 
teste. Estes dois últimos modelos necessitarem de um 
outro fluxo de desenvolvimento (o acRTL), os testes 
são mais difíceis de serem realizados, demandando 
mais tempo e ferramental De uma forma geral, o projeto 
de inicação foi importante para entender o conceitos de 
um processador e entender o funcionamento de uma 
ferramenta de simulação de hardware. 
Arquitetura de computadores - Projeto de circuitos - Hardware 
 
 
T1410 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
EM MÁQUINAS VIRTUAIS  
Rafael Bruno Dalibera (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Sandro Rigo (Orientador), Instituto de Computação - 
IC, UNICAMP 
 
Atualmente grande parte dos benchmarks utilizados 
para a análise de máquinas virtuais não são eficientes 
na medição do trabalho real de boa parte dos usuários, 
uma vez que são os mesmos testes utilizados na 
avaliação de desempenho de processadores. Espera-
se encontrar uma metodologia de avaliação que melhor 
reflita a realidade de um usuário. Neste projeto, foram 
feitos estudos de métricas de medidas de desempenho 
em um sistema executando aplicações típicas de 
usuário doméstico, e uma comparação com os 
benchmarks comumente utilizados, como o SPEC. 
Essa comparação nos permite derivar os diferentes 
perfis de cada tipo de aplicação. Para obter uma 
análise comparativa dos diferentes cenários de 
execução foram criados histogramas que descrevem o 
número de vezes que cada instrução foi executada e 
gráficos de instruções acumuladas, descrevendo 
quando do código já foi executado por um certo número 
de instruções. A combinação dessas duas 
apresentações gerou um terceiro tipo de gráfico, que 
permitiu uma análise combinada desses dois dados. 
Esses gráficos foram criados utilizando a partir do 
benchmark SPEC, de scripts simulando tarefas de 
usuários comuns e a partir do benchmark SYSmark. 
Em uma primeira análise, foi notado um perfil bem 
diferente quando comparadas as 1000 primeiras 
instruções mais executadas de cada conjunto de 
programas analisado.  O benchmark com o compilador 
gcc , aplicação do SPEC, apresentou 90% das 
instruções executadas para o intervalo analisado, 
enquanto o editor de texto Microsoft Word, aplicação 
utilizada por usuários comuns, correspondeu a 30% da 
execução. 
Máquina virtual - Desempenho - Benchmark 
 

Instituto de Física "Gleb Wataghin" 

 
T1411 
POTENCIAL DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA ATRAVÉS DE SISTEMA HÍBRIDO SOLAR 
FOTOVOLTAICO / EÓLICO NA ÁREA DE 
CONCESSÃO DA CPFL ENERGIA S.A. 
Natacha Calazans do Nascimento (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Ennio Peres da Silva 
(Orientador), Instituto de Física "Gleb Wataghin" - 
IFGW, UNICAMP 
 
Do ponto de vista ambiental, a virada do século XX 
para o XXI foi marcada pelas preocupação com as 
emissões de gases do efeito estufa provinda da queima 
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de combustíveis fósseis para obtenção de energia 
elétrica e mecânica (veículos). Em 2011 o acidente 
nuclear de Fukushima, no Japão, acrescentou ainda 
maiores preocupações com as questões energéticas 
em todo o mundo. A busca por alternativas renováveis, 
de baixos impactos e riscos ambientais, conduziu a um 
expressivo incremento no uso das energias solar e 
eólica, que passaram a apresentar as mais elevadas 
taxas de crescimento entre todas as fontes. No caso 
brasileiro, as usinas hidrelétricas respondem a quase 
80% da produção de energia elétrica, sendo um dos 
países emergentes com menor uso e poucos 
conhecimentos sobre estas fontes.O presente trabalho 
está inserido no projeto de P&D entre a Unicamp e a 
CPFL Energia para vislumbrar opções de microgeração 
de energia a partir de sistema híbrido solar 
fotovoltaico/eólico, tendo como objetivo principal 
adequar as tecnologias de conversão destas fontes 
(aerogeradores e painéis fotovoltaicos) ao conceito de 
Geração Distribuída. Os resultados do estudo 
apontaram diversas alternativas de conexão de 
geradores fotovoltaicos e eólicos à rede de distribuição 
de energia, seja em baixa como em média tensão (BT e 
MT), bem como características a serem observadas em 
cada sistema para se preservar a quantidade e a 
qualidade da energia elétrica fornecida. 
Painel solar fotovoltaico - Aerogerador - Geração distribuída 
 
 
T1412 
ESTUDO DE COMUNICAÇÃO EM ESPAÇO LIVRE 
COM LED’S BRANCOS DE ILUMINAÇÃO 
Rodrigo Cardoso Leon (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Newton Cesario Frateschi (Orientador), Instituto de 
Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP 
 
A utilização de Diodos Emissores de Luz pela indústria 
para fins de sinalização e iluminação já é uma realidade 
há algumas décadas. Avanços no estudo em 
componentes de estado sólido têm permitido novas 
idealizações e projetos para a aplicação destes 
componentes em vários ramos da ciência e tecnologia. 
Ramos de produção que anteriormente dependiam de 
lâmpadas (muitas vezes de alto custo e baixa 
durabilidade) ou lasers (cujo custo de produção se 
mostra muito elevado) hoje podem utilizar-se de LED's, 
que a cada dia mostra uma melhor viabilidade 
econômica em sua produção, assim como, possuem 
uma longa vida útil. Este projeto se concentra na 
capacidade destes componentes em transmitir dados, o 
que depende muito da sua capacidade de ligar e 
desligar rapidamente, fato que difere LED's das 
lâmpadas comuns que além de serem lentas ao 
ligar/desligar, depende de fatores térmicos para o seu 
funcionamento. Para que este estudo seja feito, 
utilizam-se recursos da área de eletrônica assim como 
da área ótica utilizando-se detectores de luz e 
osciloscópios, assim como lentes para concentração 

máxima de luz nos detectores de tamanhos variados. 
Tais experimentos estão sendo executados no 
Departamento de Física Aplicada (DFA) do Instituto de 
Física Gleb Wataghin (IFGW). 
Comunicação ótica - Led de alto brilho - Iluminação 
 

Instituto de Geociências 

 
T1413 
CARACTERIZAÇÃO DAS PRECIPITAÇÕES 
ATMOSFÉRICAS (SECA E ÚMIDA) NO DISTRITO DE 
BARÃO GERALDO, REGIÃO NORTE DE CAMPINAS  
Francine Côa (Bolsista PIBIC/CNPq), Carolina Marques 
Stolfi e Prof. Dr. Ricardo Perobelli Borba (Orientador), 
Instituto de Geociências - IG, UNICAMP 
 
Por apresentar elevada concentração veicular, 
industrial, interferências agrícolas e consequentemente 
incremento de metais, escolheu-se a região Norte de 
Campinas com o propósito de caracterizar a 
composição atmosférica desta. Para tanto, foi utilizado 
um coletor de material particulado seco (grosso - 10µm 
de poro e fino - 1µm de poro) e um coletor de água da 
chuva. Foram realizadas analises de metais (ICP-MS) 
na chuva e particulado seco, e analises de íons 
(Cromatografia), nas amostras de chuva. Os resultados 
demonstraram elevadas concentrações de Cu (92,7 ng. 
mL-1), Zn (498,0 ng.mL-1), Na (113,0 ng.mL-1), Ba (193,0 
ng.mL-1), Al (8246,0 ng.mL-1) e Fe (8336,0 ng.mL-1), no 
particulado grosso. Tanto as concentrações de Ba 
quando as de Cu são valores concordantes com os de 
analises de solos encontrados em trabalho anterior 
(Stolfi, 2010). Elementos de interesse ambiental, como 
As e Pb, foram encontrados no MP 10 (9,49 ng.mL-1 e 
93,2 ng.mL-1, respectivamente) e nas águas de chuva 
(0,76 ng.mL-1 e 6,13 ng.mL-1), especialmente nas 
chuvas após estiagem. Assim, os resultados analisados 
permitem concluir que, tanto as matrizes estudadas, 
quanto os métodos utilizados, são apropriados para o 
estudo do incremento de metais na composição 
atmosférica da região, permitindo o conhecimento das 
concentrações dos mesmos na região de estudo. 
Poluição atmosférica - Material particulado - Precipitação 
 

Instituto de Química 

 
T1414 
DESINFECÇÃO DE ÁGUA CONTAMINADA POR E. 
COLI POR FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA 
ELETROASSISTIDA UTILIZANDO ELETRODO DE 
TIO2  CONECTADO A UMA CÉLULA SOLAR 
Eduardo Cesar Maria, José Roberto Guimarães e 
Profa. Dra. Claudia Longo (Orientadora), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 
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No Grupo de Fotoeletroquímica e Conversão de 
Energia foi desenvolvido um sistema para tratamento 
de água que permite degradar poluentes orgânicos 
através de processos decorrentes da conversão da 
energia solar. Este sistema, que consiste de um foto-
eletrodo de TiO2 e um contra-eletrodo (platina, grafite 
ou cobre) conectados em série a uma célula solar, 
apresentou excelente desempenho na oxidação de 
fenol, paracetamol e do hormônio estradiol. Neste 
projeto, estamos investigando a desinfecção de água 
contaminada pela bactéria E. Coli utilizando eletrodos 
de filmes porosos de TiO2 modificados com partículas 
de metais, entre as quais, prata. Os objetivos 
específicos incluem a preparação de eletrodos 
modificados com diferentes metais, a caracterização de 
suas propriedades morfológicas e fotoeletroquímicas e 
a avaliação da sua atividade bactericida. Inicialmente, 
aperfeiçoamos a configuração das células 
eletroquímicas, aumentando sua capacidade média de 
9 para 25 mL. Após concluir os estudos para avaliar a 
atividade bactericida dos eletrodos, serão construídos 
reatores de maior capacidade, para tratamento de 500 
mL e de 1 L, utilizando o eletrodo que tiver apresentado 
maior eficiência.  
TiO2 - E. coli - Fotocatálise heterogênea 
 

Laboratório Nacional de Luz Síncroton 

 
T1415 
ESTUDO DE CATALISADORES À BASE DE 
CARBETO DE TUNGSTÊNIO PARA APLICAÇÃO NA 
CONVERSÃO DA CELULOSE 
Nathana Cindy Barros Silva (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Raul C. Dolores, Silvia F. Moya, Victor T. da Silva e 
Profa. Dra. Cristiane Barbieri Rodella (Orientadora), 
Laboratório Nacional de Luz Síncroton - LNLS, LNLS 
 
A transformação eficiente e sustentável da biomassa 
lignocelulósica em biocombustíveis e produtos químicos 
é um dos grandes desafios da ciência neste século. A 
celulose é a biomassa lignocelulósica de maior 
abundância na terra e dentre os diversos métodos 
químicos, físicos e biológicos para sua transformação, a 
catálise heterogênea é um dos processos mais 
desafiadores e promissores. Catalisadores, à base de 
carbetos de tungstênio, tem apresentado grande 
potencial para a transformação da celulose em 
produtos químicos de interesse industrial. Este 
catalisadores apresentam atividade catalítica 
semelhante à de catalisadores de metais nobres como 
Pd, Ru, Pt, Rh em reações envolvendo hidrogênio e 
com a vantagem de terem menor custo. Desta forma, 
avaliamos a atividade de catalisadores de carbetos de 
tungstênio suportados em carvão ativo e promovidos 
com Ni em reações de conversão da celulose. Além 

disso, foi realizado um estudo das propriedades 
texturais e estruturais destes catalisadores em função 
do teor de Ni e a correlação destas propriedades com a 
atividade catalítica na conversão da celulose. A adição 
de 1%Ni foi eficiente para síntese mais eficiente dos 
carbetos de tungstênio e promoveu catalisador com 
maior taxa de conversão e seletividade para acetol e 
etilenoglicol. 
Catalisadores - Carbeto de tungstênio - Conversão de celulose 
 

Núcleo Interdisciplinar de Informática 
Aplicada à Educação 

 
T1416 
FERRAMENTAS DE SOFTWARES PARA 
PROGRAMAÇÃO DE DISPOSITIVOS ROBÓTICOS 
Paulo Henrique Vilas Boas (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. João Vilhete Viegas D’Abreu (Orientador), 
Núcleo Interdisciplinar de Informática Aplicada à 
Educação - NIED, UNICAMP 
 
O desenvolvimento de ferramentas de Hardware e 
Software nas Áreas de Robótica Pedagógica é uma das 
linhas de pesquisa do NIED que tem produzido, ao 
longo desses anos, resultados expressivos em termos 
de implementação de ferramentas para o ensino. O 
objetivo do projeto se destina fundamentalmente ao 
aprendizado, implementação e uso de novas 
ferramentas de software e hardware das áreas de 
eletrônica e computação que possibilitam a concepção, 
implementação e construção de dispositivos robóticos. 
Nesse contexto, este trabalho pretende apresentar os 
softwares, ArduBlock e Scratch, que possibilitam, 
dentre outras finalidades, a facilidade na programação 
de sistemas robóticos por meio de uma linguagem de 
alto nível, como ocorre na linguagem de programação 
em Blocos. Do ponto de vista metodológico, a utilização 
desses softwares consiste no desenvolvimento de 
procedimentos para automação e controle de robôs. 
Nesta abordagem, serão apresentados, alguns 
exemplos de programas desenvolvidos. 
Robótica - Programação em blocos - Aprendizagem 
 

Núcleo Interdisciplinar de Planejamento 
Energético 

 
T1417 
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CONFIABILIDADE DE MÁSCARAS DE CULTURAS 
DE VERÃO GERADAS POR SENSORIAMENTO 
REMOTO, PARA O ESTADO DO PARANÁ, OBTIDAS 
POR EQUAÇÕES POLINOMIAIS DE SEGUNDA 
ORDEM 
Beatriz Gonçalez Benatti (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Christiano Luna Arraes e Prof. Dr. Rubens Augusto 
Camargo Lamparelli (Orientador), Núcleo 
Interdisciplinar de Planejamento Energético - NIPE, 
UNICAMP 
 
Técnicas de sensoriamento remoto são úteis na 
determinação de áreas cultivadas, principalmente das 
commodities milho e soja (culturas de verão). O uso de 
índices como o NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index) vem sendo empregados para mapear 
áreas agrícolas, por possuir baixo custo e ser de fácil 
acessibilidade. O presente trabalho objetivou 
desenvolver uma nova metodologia capaz de gerar 
máscaras de cultura de verão baseada em ajustes de 
equações polinomiais de segunda ordem à perfis 
temporais de NDVI. Os resultados mostram que ao 
selecionar equações polinomiais com ajustes de R2 
superior a 75%, se obtêm kappa igual a 0.86 e exatidão 
global de 93%, sendo ligeiramente superior aos 
resultados encontrados quando se utiliza a técnica de 
máximo e mínimo NDVI, os quais se encontrou kappa 
igual a 0.82 e exatidão global de 91%. Quando 
quantificada as áreas, verificou-se que a máscara 
obtida pela metodologia proposta aproximou-se mais 
dos dados oficiais do IBGE, dando uma diferença de 
10.25%, o que não ocorreu com a técnica de máximo e 
mínimo NDVI, encontrando uma diferença de -42.8%. 
Portanto a quantificação corrobora a eficácia da 
metodologia proposta. 
Soja - Sensoriamento remoto - Monitoramento 
 
 
T1418 
COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO ENTRE TRÊS 
ÍNDICES DE EXATIDÃO APLICADOS A 
CLASSIFICAÇÕES DE IMAGENS RADAR (SAR) 
Livia Faria Defeo (Bolsista PIBIC/CNPq), Michelle 
Cristina Araújo Picoli (Co-orientadora) e Prof. Dr. 
Rubens Augusto Camargo Lamparelli (Orientador), 
Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético - 
NIPE, UNICAMP 
 
Em dados de sensoriamento remoto a avaliação da 
acurácia tem um papel importante. Para isso existem 
três índices: Exatidão Global, Kappa e Tau. Esses 
índices são comumente utilizados pelos usuários de 
imagens de sensoriamento remoto, porém ainda há 
poucos estudos sobre qual o mais indicado para avaliar 
imagens classificadas. O presente trabalho avaliou a 
operacionalidade e as diferenças entre os índices em 
dois métodos de classificação: Bhattacharya e o 
classificador Estatístico Polarimétrico. Através do 

mesmo conjunto amostral e de matrizes de confusão foi 
possível calcular os índices. A partir dos resultados 
obtidos aplicamos um teste estatístico para testar a 
significância da diferença entre eles. Embora a 
Exatidão Global seja o índice mais fácil de calcular, ele 
é o único dentre os três estudados, que não considera 
os dados marginais da matriz de confusão, portanto 
concluímos que ele não é o mais indicado. Apesar do 
índice Kappa ser mais difícil de calcular do que o índice 
Tau, concluímos que ele é o mais indicado pois seus 
resultados apresentaram pequena diferença 
significativa em todas as classificações. 
Radar - Estatística - Classificação 
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Centro Pluridisciplinar de Pesquisas 
Químicas, Biológicas e Agrícolas 

 
T1419 
AVALIAÇÃO TAXONÔMICA E FISIOLÓGICA DE 
ACESSOS DA COLEÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS 
E AROMÁTICAS (CPMA) DO CENTRO DE 
PESQUISAS PLURIDISCIPLINARES QUÍMICAS, 
BIOLÓGICAS E AGRÍCOLAS DA UNICAMP 
Hélen Cristina dos Santos (Bolsista ProFIS/CNPq), 
Jorge Y. Tamashiro e Profa. Dra. Glyn Mara Figueira 
(Orientadora), Centro Pluridisciplinar de Pesquisas 
Químicas, Biológicas e Agrícolas - CPQBA, UNICAMP 
 
A identificação botânica de espécies vegetais é 
essencial na pesquisa científica, em especial em 
espécies com uso medicinal, visto que há uma 
utilização em diversas comunidades que as denominam 
com ao mais variados nomes populares. Falhas nas 
identificações dos espécimes podem gerar problemas, 
tais como: uso de planta errada induzindo a 
intoxicação, efeitos indesejados. Deste modo, toda a 
comunidade será prejudicada. A identificação dá-se por 
análise de amostras de um material-testemunho 
depositado em herbários, a fim de que pesquisadores 
possam acessar esse material identificado. O objetivo 
deste trabalho foi à atualização das identificações dos 
acessos das diversas espécies depositadas na Coleção 
Plantas Medicinais e Aromáticas (CPMA), do Centro 
Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas Biológicas e 
Agrícolas, da Universidade Estadual de Campinas – 
UNICAMP. Para execução deste trabalho as amostras 
foram e serão coletadas, herborizadas, enviadas ao 
Departamento de Biologia Vegetal, do Instituto de 
Biologia da UNICAMP para o prof. Jorge Y. Tamashiro 
para serem identificadas. Os objetivos deste trabalho 
são: identificação e depósito no herbário UEC, 
atualização dos nomes das espécies; contribuição na 
organização, incremento e manutenção do banco de 
dados dos acessos da CPMA.  
Coleta - Avaliação - Identificação taxônomica 
 
 
T1420 
UM CICLO DE SELEÇÃO ENTRE E DENTRO DE 
PROGÊNIES DE MEIOS IRMÃOS EM UMA 
POPULAÇÃO DE STEVIA REBAUDIANA BERT 
Georgia Campanini Borges do Canto (Bolsista 
ProFIS/CNPq), Laís Tomé e Prof. Dr. Ilio Montanari 
Junior (Orientador), Centro Pluridisciplinar de 
Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas - CPQBA, 
UNICAMP 
 
O interesse nesta espécie Stevia rebaudiana Bert, 
popularmente conhecida como stévia, deve-se ao fato 

de suas folhas conterem compostos glicosídeos, não 
calóricos com poder adoçante trezentas vezes maiores 
que a sacarose. Apesar de estes glicosídeos possuírem 
propriedades funcionais e sensoriais superiores a 
muitos adoçantes de alta potência, eles ainda não são 
usados em larga escala em produtos alimentícios, pois, 
para que a stévia se torne fonte de matéria prima para 
o crescente mercado de produtos naturais, é preciso 
que a espécie seja domesticada, pré-condição para que 
sua produção e comercialização possa se tornar cada 
vez mais vantajosa. O presente projeto propõe a 
realização de um ciclo de seleção entre e dentro de 
progênies de meios irmãos. Com os dados obtidos 
pretende-se calcular os ganhos de seleção, as 
estimativas da variância genética aditiva, da variância 
fenotípica dentro e entre progênies, da herdabilidade 
restrita na média das progênies e dentro das progênies, 
segundo as características precocidade, capacidade de 
rebrota, produção de biomassa e chegar a uma 
população melhorada. 
Ciclo de seleção - Stevia rebaudiana - Domesticação de espécie 
 

Faculdade de Engenharia Agrícola 

 
T1421 
PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DA 
PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR VISANDO 
PRODUÇÃO DE FARDOS PRISMÁTICOS 
Ana Paula Cerqueira Santos (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Prof. Dr. Antonio Carlos de Oliveira Ferraz (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, 
UNICAMP 
 
Atualmente a necessidade de recolher, enfardar e 
transportar a palha da cana-de-açúcar é crescente. No 
entanto, essas operações, da maneira como são 
realizadas atualmente, não satisfazem aos quesitos de 
qualidade, eficiência e economia necessários para a 
produção de bioenergia. O objetivo do presente 
trabalho é caracterizar a palha da cana-de-açúcar em 
diferentes etapas do enfardamento: no campo, após o 
recolhimento, após o pré-condicionamento e, por fim, 
no fardo. Serão considerados a umidade, tamanho e 
formato das partículas, transformações sofridas pelas 
partículas em cada etapa e grau de entrelaçamento da 
palha. Espera-se com a caracterização evidenciar as 
transformações impostas à palha nas varias etapas do 
enfardamento. 
Bioenergia - Propriedades mecânicas - Adensamento 
 
 
T1422 
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USO DE TRATAMENTOS FÍSICOS PARA 
CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA DE FIGOS 
Gabriele Von Zuben (Bolsista ProFIS/CNPq), Franciane 
Colares Souza e Prof. Dr. Antonio Carlos de Oliveira 
Ferraz (Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola 
- FEAGRI, UNICAMP 
 
Devido à importância do figo ‘Roxo de Valinhos’ para os 
produtores de Valinhos/SP e região, técnicas 
alternativas que visem aumentar a vida útil do produto 
vem sendo estudadas com o objetivo de reduzir as 
perdas das qualidades nutricionais e manter a 
qualidade do fruto. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
o efeito do uso da radiação ultravioleta C (UVC) no 
crescimento in-vitro de fungos causadores de podridão 
em figos. Discos de 5mm de diâmetro com colônias de 
Rhizopus stolonifer, Alternaria alternata e Lasiodiplodia 
theobromae foram transferidos para o centro de placas 
de pétri meio BDA e expostos às energias de radiação 
de 0; 2,64; 4,0; 8,0 e 16,0 kJ.m-2 e armazenados a 10 e 
20ºC durante dez dias. Foram avaliados o crescimento 
micelial através do diâmetro das colônias e a produção 
de esporos. Os resultados preliminares mostram que os 
menor crescimento das colônias e produção de esporos 
foi observado para a temperatura de 10ºC, e que não 
houve diferença significativa no crescimento micelial 
dos fungos para uma mesma temperatura; no entanto, 
nos tratamentos com aplicação da radiação UVC houve 
diminuição da produção de esporos. Conclui-se que a 
temperatura é fator de maior influência no crescimento 
dos fungos e que a radiação UVC pode auxiliar na 
diminuição da propagação fúngica devido a menor 
produção de esporos. 
Radiação UVC - Fícus carica L. - Micro-organismos 
 

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura 
e Urbanismo 

 
T1423 
CARACTERIZAÇÃO DO ESGOTO DE UMA 
INDÚSTRIA DE BARÃO GERALDO (CAMPINAS) 
VISANDO SEU TRATAMENTO E POSTERIOR 
REUSO 
Daniele Inocêncio Simão (Bolsista ProFIS/CNPq), 
Luana Mattos de O. Cruz e Prof. Dr. Adriano Luiz 
Tonetti (Orientador), Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
A maioria das comunidades rurais e de residências 
afastadas dos grandes centros lança seus dejetos in 
natura nos corpos hídricos ou no solo, o que 
compromete a qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas. Deste modo é preciso investigar as 
características dos esgotos domésticos gerados nestas 
comunidades tendo-se em vista o projeto e a 

construção de sistemas que possam adequadamente 
tratá-lo. No presente estudo foi caracterizado durante 
um período de dois meses o esgoto originário de 
atividades domésticas de uma indústria localizada no 
Distrito de Barão Geraldo, Campinas, São Paulo. Este 
esgoto não tinha interação com águas provenientes do 
uso industrial e era tratado por um tanque séptico. Os 
parâmetros analisados foram pH, turbidez e Demanda 
Química de Oxigênio (DQO) seguindo a metodologia do 
Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater. 
Tratamento - Esgoto - Reuso 
 
 
T1424 
AVALIAÇÃO DA PARTIDA  DE UM SISTEMA 
SIMPLIFICADO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS EM 
UMA INDÚSTRIA DE  BARÃO GERALDO 
(CAMPINAS) 
Lucas Weslley Ferreira (Bolsista ProFIS/CNPq), Luana 
Mattos de O. Cruz e Prof. Dr. Adriano Luiz Tonetti 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
Os sistemas anaeróbios de tratamento de esgoto eram 
considerados antieconômicos e problemáticos, mas 
com o desenvolvimento das pesquisas nessa área tem 
ocorrido um aumento do seu aproveitamento. As 
principais vantagens dos reatores anaeróbios são: o 
limitado consumo de energia, a pequena área 
requerida, o baixo custo de implantação, a possibilidade 
de utilização do gás metano, o bom funcionamento 
mesmo após longos períodos de interrupção, sua 
estabilidade, a aplicabilidade em pequena e grande 
escala e uma operação simples. Devido a estas 
vantagens este projeto irá estudar o tratamento de 
esgotos de uma indústria localizada no distrito de Barão 
Geraldo, Campinas, São Paulo empregando cascas de 
coco verde (Cocos nucifera) como alternativa para 
material suporte de filtros anaeróbios. Tal prática 
poderá trazer como benefício a possibilidade do 
tratamento dos esgotos de pequenas comunidades a 
um baixo custo e uma destinação às cascas de coco 
verde que evitaria o seu descarte ambientalmente 
inadequado. 
Tratamento - Esgoto - Simplificado 
 
 
T1425 
AVALIAÇÃO DA TEMPERATURA E DO TEMPO DE 
CALCINAÇÃO PARA A RECICLAGEM DO GESSO 
Jaqueline Rosalí de Moraes Rossetto (Bolsista 
ProFIS/CNPq) e Profa. Dra. Gladis Camarini 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
O objetivo deste trabalho é o reaproveitamento do 
resíduo de construção, particularmente dos resíduos de 
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gesso para a produção de aglomerante. Em uma 
primeira etapa foram realizados ensaios avaliando a 
temperatura e tempo de permanência do material no 
forno para utilização desses resíduos. Os resultados 
obtidos indicaram que é possível obter um produto 
reciclado em temperatura de 150°C com permanência 
de uma hora no forno. No entanto, os dados obtidos 
indicaram que após certo número de ciclos de 
reciclagem havia uma perda na trabalhabilidade da 
pasta, embora suas propriedades mecânicas fossem 
preservadas. Esse fato não permite que o gesso 
reciclado mantenha suas propriedades no estado fresco 
à medida que ele vai sendo reciclado. Esse resíduo foi 
calcinado na temperatura de 150°C variando o tempo 
de calcinação do material no forno. Observou-se que 
para esse tipo de resíduo a calcinação por um período 
mais prolongado melhora a trabalhabilidade da pasta e 
as propriedades mecânicas são adequadas ao uso do 
material como aglomerante. 
Gesso - Reciclagem - Temperatura 
 
 
T1426 
MONITORAMENTO DOS MOVIMENTOS DA CROSTA 
TERRESTRE, UM ESTUDO AO LONGO DA REGIÃO 
COSTEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO NAS 
BASES DE PESQUISAS OCEANOGRÁFICAS DE 
CANANÉIA E UBATUBA VISANDO A 
DETERMINAÇÃO DO AUMENTO ABSOLUTO DO 
NÍVEL MÉDIO DO MAR, UTILIZANDO TECNOLO 
Wesley Andrade de Souza (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Prof. Dr. Jorge Luiz Alves Trabanco (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
Nível médio do mar é a altitude média da superfície do 
mar medida em relação a um referencial altimétrico 
terrestre, normalmente uma Referencia de Nível oficial - 
RN. O nível médio do mar é por sua vez utilizado como 
ponto de referência a partir do qual são medidas as 
altitudes dos acidentes topográficos, marcadas as 
curvas de nível e as altitudes nos mapas e plantas. Na 
ausência de forças externas, o nível médio do mar não 
perturbado, coincidiria com o geóide, superfície 
equipotencial do campo da gravidade, já que em estado 
de repouso a superfície das águas seguiria em todos os 
pontos o mesmo equipotencial do campo gravitacional. 
A partir desta superfície imaginária podem-se medir 
facilmente os desvios para baixo e para cima da 
superfície real dos mares. A superfície do mar é muito 
instável. Ela pode ser alterada por marés, ondas, 
mudanças na pressão atmosférica, ventos, temperatura 
e salinidade da água. O aumento do nível dos mares 
ocorre na faixa de 2 mm a 3 mm por ano (Douglas, 
1997). Porém, algumas exceções existem e devem ser 
estudadas, assim como suas causas. O estudo deste 
fenômeno é importante, pois descreve o potencial de 
alteração do ecossistema, além da viabilidade de certas 

obras de engenharia próxima à costa e quais áreas são 
habitáveis e por quanto tempo. Este estudo está 
conduzido nas bases de pesquisa do Instituto 
Oceanográfico da USP em Ubatuba e Cananéia.  
Monitoramento - Movimento - Costeira 
 
 
T1427 
DETERMINAÇÃO DE TAXA DE INFILTRAÇÃO EM 
SOLO NÃO SATURADOS PARA 
DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE 
INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA 
Rafael Barbosa Silva Fogarolli (Bolsista ProFIS/CNPq) 
e Profa. Dra. Marina Sangoi de Oliveira Ilha 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
O aumento das superfícies impermeáveis nas cidades 
dificulta a infiltração das águas pluviais, resultando em 
aumento considerável no volume de escoamento 
superficial e na ocorrência de cheias. Técnicas de 
drenagem que induzem a infiltração de água de chuva 
no solo vêm sendo adotadas para o restabelecimento 
do equilíbrio hídrico existente antes da ocupação, 
sendo necessário verificar a taxa de infiltração do solo 
para o adequado dimensionamento dessas estratégias. 
Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo 
determinar a taxa de infiltração de água em solos não 
saturados por intermédio de dois métodos de ensaio. 
Para tanto, foram executados, em uma área 
experimental da FEC-UNICAMP, um poço escavado a 
trado sem revestimento com dimensões de 15 cm de 
diâmetro e 2,0m de profundidade e uma escavação 
superficial de 30x30cm com 30 cm de profundidade. Os 
procedimentos adotados para a determinação da taxa 
de infiltração do solo seguiram os métodos 
normalizados para este ensaio. A fim de simular a pior 
condição para a infiltração, os poços escavados foram 
cheios com água quatro vezes antes da realização dos 
ensaios. A taxa de infiltração do poço de 2,0m foi cerca 
de 6,3 vezes maior que no ensaio realizado no poço 
superficial, indicando que o solo é mais adequado para 
a implantação de sistemas de infiltração de maior 
profundidade.  
Taxa de infiltração - Permeabilidade de solos - Infiltração de água de 

chuva 
 

Faculdade de Engenharia Mecânica 

 
T1428 
ESTUDO DO DESEMPENHO DE SISTEMAS DE 
FREIOS 
Renan Rodriguez Rincon Sartori (Bolsista 
ProFIS/CNPq) e Prof. Dr. Auteliano Antunes dos Santos 
Junior (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Mecânica - FEM, UNICAMP 
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O constante aprimoramento da tecnologia 
automobilística requer cada vez mais recursos para 
melhorar a segurança dos passageiros. O sistema mais 
estudado para garantir o funcionamento correto e 
seguro dos automóveis é o freio.  Atualmente, os freios 
mais utilizados são por atrito e as aplicações mais 
comuns encontradas nos veículos de passeio são os 
freios a tambor no eixo traseiro e os freios a disco no 
eixo dianteiro. Os protótipos BAJA SAE são veículos 
projetados pelos alunos da engenharia de diferentes 
faculdades que competem entre si. O projeto deve 
seguir diversas normas e resistir a terrenos irregulares 
e, assim como nos veículos de passeio, é importante 
estudar qual é o conjunto freio/pastilha que tem melhor 
desempenho em condições de competição. O objetivo 
deste estudo é definir qual sistema de freio e qual 
material de atrito são mais adequados ao protótipo. 
Para tanto, serão rodados testes com diferentes 
materiais de atrito no Dispositivo de Ensaio de Amostra 
(D.E.A), dinamômetro em escala real, que produz 
rotações de até 800rpm. A aquisição dos dados, como 
temperatura e atrito, bem como o controle da aplicação 
dos pistões dos freios será gerenciado por um 
programa em LabVIEW, acoplado a uma placa de 
aquisição de dados. Espera-se que exista uma 
correlação entre temperatura e o coeficiente de atrito e 
que a temperatura excessiva conduza a um desgaste 
maior do material de atrito.  
Freio - Material de atrito - Desempenho 
 

Faculdade de Tecnologia 

 
T1429 
CARACTERIZAÇÃO DE AMOSTRAS DE TAIPA DE 
PILÃO RETIRADAS DA IGREJA MATRIZ DE SÃO 
LUÍS DO PARAITINGA SP, ATRAVÉS DA 
PROPAGAÇÃO DE ONDAS DE ULTRASSOM 
Jéssica Tucci Libanori (Bolsista ProFIS/CNPq) e Profa. 
Dra. Gisleiva Cristina dos Santos Ferreira 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
A análise dos materiais com técnicas não destrutivas de 
ultrassom já são consagradas em algumas áreas da 
construção civil, como aço, concreto e madeira. 
Entretanto, na área de solos há necessidade de 
estudos mais aprofundados. Este tipo de ensaio pode 
ser muito importante em construções de terra que 
foram consideradas como patrimônio histórico e 
necessitam de restaurações, propiciando intervenções 
mínimas durante a avaliação estrutural. Portanto, o 
objetivo deste projeto de iniciação científica foi 
determinar a possibilidade de avaliação de estruturas 
em taipa de pilão por meio de ondas ultrassônicas. 
Para isso, foram realizados ensaios em corpos de 

prova cilíndricos retirados das ruínas de construções 
em taipa de São Luís do Paraitinga, SP. Também foram 
moldados corpos de prova cilíndricos utilizando traços 
de taipa fornecidos pelo arquiteto Marcio V. Hoffmann 
de construções atuais (1:8; 1:12; 1:16; 1:20). Estes 
corpos de prova foram submetidos ao ensaio de 
ultrassom durante o período de cura de 7 dias e depois 
aos  28 dias de idade. Nesta idade foi determinada a 
resistência à compressão axial e o módulo de 
elasticidade estático. Os resultados preliminares 
concluíram que o método de ultrassom pode ser 
utilizado para este tipo de material, mas precisa ser 
delimitada a interferência de propriedades do solo como 
a plasticidade. 
Taipa de pilão - Propagação - Ondas de ultração 
 
 
T1430 
AVALIAÇÃO DE ARGAMASSAS COM BORRACHA 
DE PNEUS INSERVÍVEIS 
Vinícius Prado dos Santos (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Profa. Dra. Rosa Cristina Cecche Lintz (Orientadora), 
Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
O emprego de borracha de pneus inservíveis na 
construção civil apresenta-se como uma alternativa 
para a disposição final de pneus, evitando-se a 
degradação do solo e obstrução de fluxos de água, e 
também a proliferação de mosquitos vetores de 
doenças. Procurando uma destinação para os pneus 
inservíveis, vários grupos de pesquisadores propõem 
seu uso através de sua incorporação em concretos e 
argamassas. Esta pesquisa estuda a incorporação de 
borracha na fabricação de argamassas. A partir de 
seleção de traços de argamassas com borracha, são 
realizadas moldagens onde há a substituição de parte 
dos agregados miúdos pela borracha e executados os 
ensaios mecânicos para a verificação das resistências 
à compressão. Os resultados obtidos têm mostrado 
aplicações específicas para o material no setor da 
construção civil, além de contribuir para uma 
destinação final ambientalmente adequada para estes 
resíduos. 
Argamassa - Borracha - Construção civil 
 

Instituto de Computação 

 
T1431 
A PRODUÇÃO COLABORATIVA DE VÍDEOS DE 
ANIMAÇÃO COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO 
ENSINO BÁSICO 
Felipe Pratali (Bolsista ProFIS/CNPq) e Prof. Dr. Hans 
Kurt Edmund Liesenberg (Orientador), Instituto de 
Computação - IC, UNICAMP 
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 A proposta do projeto de iniciação científica visa 
identificar e explorar potencialidade da produção de 
vídeo, animação, por parte dos alunos do ensino 
básico, em processos de construção do conhecimento.  
Na primeira parte do projeto, serão feitos 
levantamentos e análises de processos de produção de 
vídeo e reconhecimento de algumas ferramentas de 
software de código aberto/livre, desenvolvidas para 
apoiar a produção de clipes de áudio e vídeo bem como 
a edição de vídeos a partir de clipes previamente 
produzidos e a partir disso, será feita uma classificação 
destas ferramentas em termos de facilidade de uso e 
de sofisticação dos recursos que oferecem. Após esse 
reconhecimento, será feita uma integração, com 
professores de ensino médio da rede pública, onde 
serão produzidos vídeos com temas relevantes para o 
ensino de ciências no ensino básico, e também 
discussões para avaliar melhores condições e 
aprimorar a efetividade desses vídeos na metodologia 
de ensino,  No final do projeto, será produzido um 
relatório técnico conclusivo, contendo as escolhas feitas 
em cada etapa do projeto, devidamente justificadas, e 
também recomendações para a produção colaborativa 
de vídeo na escola com base em textos coletados e 
lidos durante a execução durante o projeto de iniciação 
científica bem como na própria trajetória pregressa no 
ensino público. 
Animação - Produção de vídeos  - Recurso pedagógico 
 

Núcleo Interdisciplinar de Informática 
Aplicada à Educação 

 
T1432 
ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE A USABILIDADE 
DO TELEDUC EM DISPOSITIVOS MÓVEIS 
Alan Victor Perreira de Arruda (Bolsista ProFIS/CNPq), 
Andre Constantino da Silva ( Co-orientador) e Profa. 
Dra. Fernanda Maria Pereira Freire (Orientadora), 
Núcleo Interdisciplinar de Informática Aplicada à 
Educação - NIED, UNICAMP 
 
O rápido e constante desenvolvimento de dispositivos 
móveis aliado ao crescimento do número de usuários 
tem permitido a participação das pessoas em práticas 
sociais via internet a qualquer hora, de qualquer lugar. 
Assim, é de se esperar que cursos de EaD venham a 
ser  acessados por meio desses dispositivos. No 
entanto, questiona-se se a usabilidade da interface das 
ferramentas do ambiente virtual em uso será 
prejudicada uma vez que as características dos 
mecanismos de interação, tais como tela de toque e 
tamanho reduzido, diferem dos utilizados nos desktops 
(tela de alta resolução, teclado e mouse). O presente 
Projeto tem como finalidade investigar a usabilidade do 
ambiente de ensino à distância TelEduc quando 

acessado por meio de celulares inteligentes visando o 
estudo e a análise de restrições de interface e a 
proposição de soluções para que seja mantida sua boa 
usabilidade. Para tanto, estamos utilizando os 
aparelhos Iphone (Apple), Milestone (Motorola) e Xperia 
X1 (Sony) para a exploração de um conjunto de tarefas 
que incluem atividades usualmente realizadas por 
professores e alunos que fazem uso do TelEduc. Além 
disso, será feito um estudo com um grupo de usuários 
em interação com o TelEduc por meio desses 
dispositivos com o intuito de identificar possíveis 
problemas de interação que poderão subsidiar a 
proposição de modificações na interface do ambiente. 
Dispositivos móveis - Usabilidade - Ambientes de aprendizagem 
 
 
T1433 
ESTUDO EXPLORATÓRIO DE DEMANDAS 
TÉCNICAS E DE USABILIDADE ENVOLVIDAS NO 
USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS EM ATIVIDADES 
RELACIONADAS ÀS REDES SOCIAIS 
Conrado de Moraes Pelá (Bolsista ProFIS/CNPq) e 
Profa. Dra. Fernanda Maria Pereira Freire 
(Orientadora), Núcleo Interdisciplinar de Informática 
Aplicada à Educação - NIED, UNICAMP 
 
O rápido desenvolvimento de dispositivos móveis e o 
consequente crescimento do número de usuários tem 
estimulado a participação das pessoas em práticas 
sociais via internet a qualquer hora, de qualquer lugar. 
O presente estudo focaliza a usabilidade da interface 
do usuário em dispositivos móveis, em contextos de 
redes sociais tais como o Facebook e o microblog 
Twitter, levando em conta características como tela de 
toque e tamanho reduzido, que diferem de modo 
substancial das interfaces exibidas em desktops. Serão 
utilizados três aparelhos -iPhone(Apple), Milestone 1( 
Motorola) e Xperia X1(Sony) - para (1) a exploração de 
um conjunto de tarefas que incluem atividades 
usualmente realizadas pelos usuários de redes sociais 
e (2) para a realização de um estudo de caso com um 
grupo de usuários visando a identificação de possíveis 
dificuldades/problemas de interação que, 
eventualmente, podem impactar a comunicação entre 
as pessoas. 
Usabilidade - Dispositivos móveis - Internet 
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Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira 

 
T1434 
PROJETO DE CARRO SOLAR PARA FINS 
DIDÁTICOS 
Edson de Freitas (Bolsista PICJr/CNPq), Bruna Ferraz 
Ribeiro Barros (PICJr) e Prof. Dr. Eduardo Paiva Okabe 
(Orientador), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
Este projeto visa o desenvolvimento de um conjunto de 
peças (kit) para a construção de um carro solar, que 
permita demonstrar o uso potencial de uma fonte de 
energia limpa. O projeto terá a participação de quatro 
professores da FCA (Álvaro Dantona, Eduardo Okabe, 
Leonardo Duarte e Marcelo Maialle), e contemplará um 
total de doze estagiários (três por professor). Os 
conjuntos desenvolvidos serão usados com alunos do 
ensino médio para demonstrar conceitos de física, 
como eletricidade, eletromagnetismo e dinâmica. Os 
conjuntos também estimularão a discussão sobre as 
fontes de energia atuais e seus impactos socio-
ambientais, e fomentar a busca de soluções criativas 
para o problema energético global. 
Sustentabilidade - Energia limpa - Ensino 
 
 
T1435 
DESENVOLVIMENTO DE CARRO SOLAR PARA 
FINS DIDÁTICOS: PRINCÍPIOS DE ELETRICIDADE 
Egiane de Paula Silva (Bolsista PICJr/CNPq), Thayane 
Matias da Silva (PICJr), Bianca Gazotto Nogueira 
(PICJr) e Prof. Dr. Leonardo Tomazeli Duarte 
(Orientador), Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp - Limeira - FCA, UNICAMP 
 
Este projeto visa o desenvolvimento de um conjunto de 
peças (kit) para a construção de um carro solar, que 
permita demonstrar o uso potencial de uma fonte de 
energia limpa. O projeto terá a participação de quatro 
professores da FCA (Álvaro Dantona, Eduardo Okabe, 
Leonardo Duarte e Marcelo Maialle), e contemplará um 
total de doze estagiários (três por professor). Os 
conjuntos desenvolvidos serão usados com alunos do 
ensino médio para demonstrar conceitos de física, 
como eletricidade, eletromagnetismo e dinâmica. Os 
conjuntos também estimularão a discussão sobre as 
fontes de energia atuais e seus impactos sócio-
ambientais, e fomentar a busca de soluções criativas 
para o problema energético global. 
Carro solar - Motor elétrico - Sustentabilidade 
 
 
T1436 

ESTUDO DE CONCEITOS DE GEOMETRIA COM 
USO DE SOFTWARES DE GEOMETRIA DINÂMICA 
Monique Cristina Dias (Bolsista PICJr/CNPq) e Profa. 
Dra. Rúbia Barcelos Amaral Zulatto (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira 
- FCA, UNICAMP 
 
O termo “Geometria Dinâmica” (GD) foi originalmente 
usado por Nick Jackiw e Steve Rasmussen, de forma 
genérica, apenas com a intenção de ressaltar a 
diferença entre softwares de geometria dinâmica (SGD) 
e outros softwares de Geometria. Os que são de GD 
possuem um recurso que possibilita a transformação 
contínua, em tempo real, ocasionada pelo “arrastar”. 
Discute-se a possibilidade de tratar deste termo sem 
relacioná-lo ao computador. Mas, para alguns autores, 
ele está associado ao uso do computador, pois se 
refere à Geometria dos softwares que proporcionam 
ambientes onde é possível criar e construir figuras que 
podem ser arrastadas pela tela, mantendo os vínculos 
estabelecidos nas construções. Essencialmente, os 
SGD apresentam recursos com os quais os alunos 
podem realizar construções geométricas, que são feitas 
usualmente com régua e compasso, mas que com 
esses recursos levariam mais tempo. Sua utilização 
permite também o desenvolvimento de atividades de 
livre exploração, nas quais o aluno interage com o 
computador, num universo próximo ao que ele já 
conhece e está acostumado, que é o do “lápis e papel”. 
Além disso, é possível realizar construções que com 
esta mídia tradicional seria difícil. No que tange à 
exploração, o aluno pode formular suas próprias 
conjecturas e tentar verificar se elas são válidas. Ou 
seja, o próprio aluno irá realizar a verificação e 
validação da conjectura que formulou. Isso é possível 
devido aos recursos dos softwares, como o arrastar, 
que possibilita a simulação de diferentes casos da 
figura, como se o aluno estivesse verificando “todos” os 
casos possíveis de uma mesma família de 
configuração. No Brasil, anos atrás, o Governo do 
Estado de São Paulo comprou a licença de um SGD 
para todas as escolas da rede estadual de ensino, o 
que ampliou a divulgação das possibilidades desse tipo 
de software para as aulas de Matemática. No entanto, 
ainda são poucos os professores que efetivamente 
utilizam essa tecnologia em suas aulas. Nesse projeto, 
pretende-se familiarizar os alunos com o SGD 
GeoGebra, explorando conceitos de Geometria do 
Ensino Médio com o uso dessa tecnologia. Com intuito 
de também ampliar o estudo de Geometria no âmbito 
do vestibular, todas as questões de Geometria dos 
últimos 5 anos do vestibular da UNICAMP serão 
resolvidos e explorados com uso de SGD. Vale 
ressaltar que este projeto será desenvolvido em 
parceria com os projetos propostos pelo Prof. Dr. João 
Eloir Strapasson e pela Profa. Dra. Bianca Morelli 
Rodolfo Calsavara. Como sugere o Edital, os bolsistas 
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irão participar de atividades dos três projetos, 
estudando diferentes conecitos matemáticos. 
Geometria dinâmica - Geometria - Tecnologia 
 
 
T1437 
ESCOLAS CIDADÃS: OS ALUNOS DO ENSINO 
MÉDIO ATUANDO COMO MULTIPLICADORES DA 
CIDADANIA  
Letícia Pejon da Silva (Bolsista PICJr/CNPq), Viviane 
Antunes de Sá (PICJr), Keren Hapuque Arruda Viana,  
Sabrina Cristiene do Nascimento e Profa. Dra. Sandra 
Francisca Bezerra Gemma (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp - Limeira - FCA, 
UNICAMP 
 
O objetivo desta pesquisa é desenvolver com os 
estudantes do ensino médio pesquisa sobre políticas 
públicas dirigidas aos adolescentes e transformar estes 
estudantes em multiplicadores e promotores da 
viabilização do conhecimento destas políticas nos seus 
centros educacionais. Para tanto se realizou 
levantamento, conhecimento, discussão e reflexão 
sobre a difusão das políticas públicas. A metodologia 
do trabalho incluiu a formação de grupos de discussão 
e pesquisa sobre temas que afligem aos estudantes 
das quatro escolas envolvidas na pesquisa. Foi 
realizada enquete nas quatro escolas em questão na 
qual os adolescentes de 10 a 19 anos apontaram seus 
maiores problemas e preocupações. Os problemas 
mais recorrentes estão relacionados à questão da 
violência, da dificuldade nos relacionamentos sociais, 
falta de recursos para viver a plena cidadania e 
expectativas e preocupações com relação ao futuro. 
Será realizado um fórum para adolescentes do 
município de Limeira, organizado pelos alunos do PicJr, 
com a finalidade de dar voz ao adolescente e através 
de oficinas discutir e levantar estratégias de solução 
seus problemas. 
Cidadania - Saúde - Políticas públicas 
 

Faculdade de Engenharia de Alimentos 

 
T1438 
SELEÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS E PRODUÇÃO 
DE ENZIMAS MICROBIANAS DE INTERESSE PARA 
A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 
Jéssica de Jesus Alves Prudêncio (Bolsista 
PICJr/CNPq), Maria Carolina dos Santos Noronha 
Serpa (PICJr), Ketlyn Guimarães dos Santos (PICJr), 
Fabiano Jares Contesini e Profa. Dra. Helia Harumi 
Sato (Orientadora), Faculdade de Engenharia de 
Alimentos - FEA, UNICAMP 
 
Os micro-organismos são importantes fontes de 
enzimas. O objetivo deste trabalho foi isolar micro-

organismos de amostras de solo, frutas e vegetais, 
testar a produção de amilases e estudar a produção de 
proteases por linhagens termofílicas de Bacillus sp. As 
amilases e proteases podem ser utilizadas nas 
indústrias de detergentes e de alimentos. Foram 
isoladas 49 linhagens de fungos filamentosos e 31 
linhagens de bactérias amilolíticas por meio do cultivo 
em placas de Petri contendo meio agar batata ou agar 
nutriente contendo 1% de amilopectina. Vinte e três 
linhagens de Bacillus sp. foram fermentadas em frascos 
Erlenmeyers de 50 mL contendo 20 mL de meio 
composto por 1g/L de extrato de levedura, 50g/L de 
caseína e diferentes sais, ajustado para pH 7,0 por 48 
horas a 30°C e 200 rpm. As proteases de Bacillus sp. 
apresentaram atividade ótima a 60°C e valores de pH 
ótimo de atividade entre 7,0 e 10,0. As proteases 
mostraram-se estáveis na faixa de pH 5,0 a 9,0 após 6 
h de incubação a 30ºC e na faixa de temperatura de 40 
e 50°C por 1h em pH 8,0. A linhagem de Bacillus sp. 07 
foi selecionada como maior produtora de protease, 
apresentando atividade máxima de 320 U/mL após 72h 
de fermentação a 30ºC. A protease bruta da linhagem 
de Bacillus sp. 07 apresentou estabilidade na faixa de 
pH 5,0 - 9,0 e mostrou boa estabilidade após 1h a 40, 
50ºC e 60°C .  
Alimentos - Enzimas - Micro-organismos 
 

Faculdade de Engenharia Agrícola 

 
T1439 
DIFERENCIAÇÃO DE SUINOS MACHOS E FÊMEAS 
PELA VOCALIZAÇÃO 
Paola Lançoni da Silva (Bolsista PICJr/CNPq), 
Alexandra Ferreira da Silva Cordeiro e Profa. Dra. 
Irenilza de Alencar Nääs (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
A carne suína é a mais consumida no mundo e o Brasil 
é um importante exportador de carne suína. Entre as 
exigências internacionais para o mercado da carne 
suína destaca-se a questão do bem estar dos animais. 
A identificação do bem estar de suínos é uma tarefa 
difícil que precisa ser melhor estudada. A vocalização 
dos animais é uma importante ferramenta para medir 
seu bem estar. Há indícios de que ocorrem diferenças 
na vocalização de machos e fêmeas o que poderia 
interferir na identificação de estresse. O objetivo deste 
trabalho foi diferenciar suínos machos e fêmeas pela 
vocalização. Foram gravadas as vocalizações de 20 
suinos machos e 20 fêmeas em diferentes fases de 
vida e diferentes situações de estresse. Para a captura 
dos sinais acústicos foi utilizado um microfone 
unidirecional Yoga conectado a um gravador digital 
Marantz PMD 660. Para cada som foi obtido a 
Frequência de Pitch no software Praat®. A Frequência 
de Pitch foi maior para fêmeas (218,2 hz) do que para 
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machos (194,5 hz). Os resultados indicam que é 
possível diferenciar a vocalização de suínos machos e 
fêmeas 
Bem estar animal - Suinocultura - Vocalização 
 
 
T1440 
IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS DO 
INCUBATÓRIO NA PRODUÇÃO DE PINTOS DE 
CORTE 
Suéllen Xavier dos Prazeres (Bolsista PICJr/CNPq), 
Lucas de A. Maia Carvalho (PICJr), Guilherme F. de 
Meira (PICJr), Juliano A. Cassiano, Irenilza  A. Nääs e 
Profa. Dra. Marta dos Santos Baracho (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, 
UNICAMP 
 
O incubatório é um ambiente importante da produção 
avícola e tem como objetivo transformar biologicamente 
ovos férteis em pintos de um dia. Sendo o incubatório 
um ambiente comum à cadeia avícola e que fatores 
relacionados à incubação podem influenciar o 
desempenho e crescimento de frangos de corte, é 
importante que o ambiente do incubatório tenha manejo 
adequado e seja homogêneo. Este trabalho teve como 
objetivo determinar os pontos críticos de controle e 
possíveis riscos em incubatório. Foram monitorados 
lotes de ovos férteis de matrizes pesadas em 
incubatório comercial, localizado no interior de São 
Paulo, verificando variáveis ambientais tais como: 
temperatura e umidade relativa no interior da 
incubadora e nascedouro. Os pontos críticos de 
controle encontrados no incubatório foram: temperatura 
e umidade relativa, que devem ser adequadamente 
controlados para a obtenção de melhores índices de 
produtividade. 
Ponto crítico - Incubatório - Ambiência térmica 
 
 
T1441 
QUALIDADE DA ÁGUA NA PRODUÇÃO DE 
FRANGOS DE CORTE 
Pâmela Caroline Pires Pinto (Bolsista PICJr/CNPq), 
Nairrana Maria da Silva (PICJr) e Profa. Dra. Rojane 
Magda Kletecke (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 
 
A degradação e o uso inadequado dos recursos 
hídricos tornam-se cada vez mais preocupantes à 
medida que a demanda de água doce aumenta em todo 
mundo devido ao crescimento populacional e o 
aumento da produção de alimentos. A água de boa 
qualidade e em quantidade adequada é fundamental 
para a indústria da avicultura de corte. A água é um 
nutriente tão importante na produção de frangos quanto 
uma ração bem equilibrada. O consumo de água 
corresponde, aproximadamente, ao dobro do alimento 
ingerido. Sendo assim, a saúde e o bem estar das aves 

estão diretamente ligados a quantidade e qualidade da 
água utilizada na produção. O objetivo desse trabalho é 
diagnosticar a qualidade da água utilizada na avicultura 
de corte na região de Amparo e Pedra Bela, SP, onde 
serão feitas coletas de água nas granjas selecionadas 
para o estudo para análise de sua qualidade. Como 
resultado do estudo espera-se obter entendimento 
sobre a qualidade da água utilizada na avicultura de 
corte da região estudada, promovendo assim a 
melhoria da saúde e bem estar das aves e garantindo a 
qualidade do produto final.  
Frangos - Bem estar animal - Qualidade da água 
 

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura 
e Urbanismo 

 
T1442 
CARACTERIZAÇÃO DE LODO GERADO NO 
TRATAMENTO DE ESGOTOS DE PEQUENAS 
COMUNIDADES 
Cristiane Martins dos Santos (Bolsista PICJr/CNPq), 
Fabiana Aparecida Fernandez Lorenzo (PICJr), Rebeca 
da Silva Gonçalves (PICJr), Denise Vazquez Manfio e 
Prof. Dr. Adriano Luiz Tonetti (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
O lodo de esgoto gerado em estações de tratamento 
pode ser destinado a aplicação na agricultura podendo-
se destacar como uma alternativa promissora e 
sustentável a disposição desse resíduo. Para se evitar 
efeitos adversos ao ecossistema e a saúde humana tal 
composto deve passar por uma rígida caracterização e 
monitoramente antes da sua aplicação no solo. A 
Resolução CONAMA 375/2006 normatiza essa prática 
no Brasil, mas se restringe a alguns critérios químicos e 
biológicos que precisam ser monitorados. O objetivo 
deste trabalho foi realizar uma avaliação física, química 
e biológica em diferentes amostras de lodo de esgoto 
gerado em uma pequena comunidade localizada no 
município de Itapetininga, Estado de São Paulo, tendo-
se em vista a viabilização de sua disposição em uma 
cultura de roseiras. 
Tratamento - Esgoto - Lodo 
 
 
T1443 
ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS MODULARES 
INSPIRADOS NA ARTE INDÍGENA 
Joyce Adrian Adrian Reis Silva (Bolsista PICJr/CNPq), 
Eliseu Luís de Camargo Júnior (PICJr), Elizandra Alves 
Rodrigues (PICJr),  Larissa Escandoleiro de Oliveira, 
Marcela Geraldo, Clara Maria Ferreira Silva e Profa. 
Dra. Ana Lúcia Nogueira de Camargo Harris 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
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Desde os primórdios da arquitetura, a iluminação 
natural sempre teve um papel de extrema importância, 
tanto no aspecto estético quanto no aspecto funcional. 
Atualmente, cada vez mais valorizada, devido 
principalmente à conscientização da necessidade de se 
projetar edificações mais adequadas ao clima, retoma-
se ao estudo de soluções já presentes na história de 
nossa arquitetura como os muxarabis, provenientes de 
herança árabe de nossos colonizadores e os elementos 
vazados, muito utilizados por arquitetos modernistas 
brasileiros com o objetivo de adaptá-los à nossa 
realidade. Este projeto de pesquisa, vinculado à linha 
“Métodos de representação e o desenvolvimento da 
forma em Arquitetura”, faz parte de um conjunto de 
pesquisas sobre design de superfície para elementos 
de fachada, que incorporam o desenvolvimento e a 
aplicação de métodos para o desenvolvimento criativo 
de unidades modulares direcionadas para fachadas de 
edificações, como brises e famílias de cobogós. Entre 
elas, estão as de inspiração na arte indígena, onde, a 
partir de conceitos de design de superfície e um 
levantamento semiótico na busca de signos em 
diversas tribos indígenas, apresenta-se um método 
para o desenvolvimento de cobogós vinculados a 
determinados signos. Nesta linha, esta pesquisa 
incorporou a teoria das pesquisas anteriores e 
desenvolveu modelos e ensaios, virtuais e físicos de 
cobogós visando sua aplicabilidade prática como 
elemento arquitetônico para edificações. Como 
contribuição, esta pesquisa apresenta resultados, a 
partir de estudos de design de superfície e semiótica, 
elementos arquitetônicos de fachada, denominados de 
cobogós, com qualidades funcionais, significativas e 
esteticamente resolvidas, que possam ser acessíveis 
economicamente e produzidos com baixo impacto ao 
meio ambiente. 
Cobogó - Indígena - Arquitetura 
 
 
T1444 
POTENCIAL DE USO DE LODO DE FOSSA SÉPTICA 
COMO CONDICIONADOR DE SOLO PARA UMA 
CULTURA DE ROSAS 
Daniela Nachbar (Bolsista PICJr/CNPq), Laríssa Freitas 
Felício (PICJr), Melissa Rodrigues de Carvalho (PICJr), 
Luccas Erickson de Oliveira Marinho (Co-orientador) e 
Prof. Dr. Bruno Coraucci Filho (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
O aumento populacional constante culmina em uma 
necessidade de aumento da produção agrícola. Para 
tanto, é necessário o surgimento e aprimoramento das 
técnicas existentes visando o aumento da produção de 
alimentos e produtos agrícolas, sem entretanto 
comprometer o meio ambiente e os seres humanos 
direta ou indiretamente ligados ao consumo desses 

produtos. Uma técnica promissora é a de uso de lodos 
de esgotos na agricultura, uma vez que esses 
compostos apresentam grande quantidade de matéria 
orgânica e nutrientes, sobretudo nitrogênio, necessário 
para o desenvolvimentos das culturas vegetais. O 
Objetivo desse trabalho foi avaliar um lodo de fossa 
séptica quanto a seu potencial para aplicação agrícola. 
O lodo foi coletado de uma fossa familiar na cidade de 
Itapetininga a qual atende cerca de 500 família. O lodo 
foi coletado e submetido ao desaguamento com o 
auxílio de uma bolsa geotêxtil (BAG) após a mistura 
com um polímero catiônico. Após um período de 90 
dias, o lodo de esgoto foi coletado e enviado ao 
laboratório para as análises. Os resultados 
microbiológicos classificaram o lodo como classe A e 
com relação aos parâmetros físico químicos o lodo 
apresenta grande potencial para o uso em uma cultura 
de rosas. 
Biossólidos - Reciclagem de nutrientes - Sustentabilidade 
 
 
T1445 
A IMPORTÂNCIA DO LEVANTAMENTO FLORÍSTICO 
PARA ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
Carla Roberta Benette Rodrigues (Bolsista 
PICJr/CNPq), Daniela Costa de Oliveira (PICJr), Jhuly 
Jardim Lima (PICJr), Luis Berni Junior, Aparecida Silva 
Santos Carbone (Co-orientadora) e Prof. Dr. Diogenes 
Cortijo Costa (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
Um levantamento florístico consiste em listar todas as 
espécies vegetais existentes em uma determinada 
área. Pode-se, no levantamento, adotar critérios de 
seleção, tais como: diâmetro mínimo do fuste, forma de 
vida, região espacial. De acordo com Leitão-Filho 
(1981), a identificação das espécies de uma 
comunidade e a análise de sua estrutura são 
fundamentais para o manejo adequado de uma 
formação. A descrição florística é considerada, 
atualmente, como condição essencial para que se 
possa estabelecer divisões fitogeográficas e, para isto, 
os dados disponíveis sobre as matas brasileiras são 
ainda escassos. O objetivo do trabalho foi realizar o 
levantamento de uma área de preservação permanente 
degrada na cidade de Paulínia, onde através de 
fotografias do caule, flores, folhas e sementes e 
pesquisa posterior em material referente a vegetação 
pretende-se criar um banco de dados real referente a 
vegetação da região.Levando em consideração a 
importância do levantamento florístico como ponto de 
partida para o estudo de áreas degradadas, torna-se 
impossível não utilizar tal levantamento como 
ferramenta na preservação ambiental e na recuperação 
da área degradada do córrego do Jacarezinho em 
Paulínia. 
Preservação - Córrego Jacarezinho - Levantamento florístico 
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T1446 
A IMPORTÂNCIA DO MAPAEAMENTO DE ÁREAS 
DEGRADADAS PARA PRESERVAÇÃO DE RIOS 
Daniela Costa de Oliveira (Bolsista PICJr/CNPq), Carla 
Roberta Benette Rodrigues (PICJr), Jhuly Jardim Lima 
(PICJr), Luis Berni Junior, Aparecida Silva Santos 
Carbone (Co-orientadora) e Prof. Dr. Diogenes Cortijo 
Costa (Orientador), Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
 Um dos maiores problemas enfrentados pela 
sociedade moderna é a degradação ambiental, 
resultante, principalmente, da forma de apropriação e 
uso dos recursos naturais vinculados aos processos 
sociais e econômicos. Esses problemas vêm 
mobilizando diversos grupos em todo o planeta na 
discussão de questões ambientais, sob diferentes 
abordagens, apontando para a necessidade de se 
desenvolver políticas públicas de Educação Ambiental 
(TOZONI-REIS, 2002). No enfoque deste trabalho 
apresenta-se a região de um dos córregos que auxiliam 
no abastecimento de cidades próximas a cidade de 
Paulínia. Embora seja de fundamental importância no 
abastecimento do Rio Jaguari, a paisagem do seu 
entorno vem se transformando ao longo dos anos e 
eliminando o que resta de vegetação natural para dar 
lugar aos usos e cultivos mais viáveis economicamente. 
A proposta desenvolvida busca levantar estes aspectos 
ambientais da área em questão juntamente com a 
discussão da contribuição antrópica para a degradação. 
Mapeamento - Degradação - Preservação 
 
 
T1447 
ASPECTOS AMBIENTAIS DO CÓRREGO 
JACAREZINHO - PAULÍNIA/SP 
Jhuly Jardim Lima (Bolsista PICJr/CNPq), Daniela 
Costa de Oliveira (PICJr), Carla Roberta Benette 
Rodrigues (PICJr), Luis Berni Junior, Aparecida Silva 
Santos Carbone (Co-orientadora) e Prof. Dr. Diogenes 
Cortijo Costa (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
O processo de degradação ambiental, principalmente 
dos ecossistemas naturais em larga escala tem uma 
série de consequências socioambientais negativas. 
Desde a sua ocupação, o estado de São Paulo tem 
sofrido uma contínua devastação das suas áreas de 
vegetação nativa, principalmente nos recursos hídricos, 
mais recentemente, a ocupação urbana sem 
planejamento tem contribuído para a continuidade da 
degradação dos remanescentes de vegetação, 
inclusive em áreas de baixadas e de mata ciliar. O 
objetivo deste trabalho é elaborar um diagnóstico 
ambiental da áreas de preservação permanente 
(APP),córrego Jacarezinho, localizado no município de 
Paulínia, que encontra-se impactado negativamente 

devido a ação antrópica relacionado a acidentes 
ambientais com produtos químicos e sem a mata ciliar. 
Tendo em vista que a água é essencial para a 
manutenção da vida, faz-se necessário a mitigação dos 
impactos ambientais e a recuperação do Córrego do 
Jacarezinho no município de Paulínia, uma vez que a 
ausência de políticas públicas não permitem a interação 
comunidade-poder público de maneira eficaz para 
promoção da mitigação dos impactos negativos nesse 
córrego. 
Poluição - Degradação - Área de preservação permanente 
 
 
T1448 
AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DO GESSO 
RECICLADO COM USO DE ADITIVOS 
Lucas dos Santos Correia (Bolsista PICJr/CNPq), 
Bianca da Silva Santos Ferreira (PICJr) e Profa. Dra. 
Gladis Camarini (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FEC, 
UNICAMP 
 
O objetivo do projeto é reutilizar o gesso hidratado 
(CaSO4·2H2O), resíduo de construção, pois se enviado 
a locais inadequados é prejudicial ao ambiente. 
Resultados de pesquisa anterior indicam que esse 
resíduo pode ser reutilizado como aglomerante. Para 
reutilizar esse resíduo é necessária a calcinação em 
fornos por determinado período de tempo e com 
temperatura pré-estabelecida. A reciclagem é feita por 
bateladas. Após calcinação o gesso obtido é 
homogeneizado e testes são realizados. Para manter a 
trabalhabilidade e o tempo de pega foram empregados 
diferentes aditivos: sacarose e dois tipos de 
superplastificantes. O gesso reciclado apresenta 
características semelhantes ao gesso comercial, no 
entanto, com a reciclagem há perda de trabalhabilidade 
e a pega ocorre rapidamente, impedindo o seu uso em 
componentes e revestimentos. Com o uso dos aditivos 
houve melhora na trabalhabilidade e nos tempos de 
pega, no entanto essa melhora não satisfaz a fluidez 
mínima para produção de componentes de gesso. 
Gesso - Reciclagem - Aditivos 
 
 
T1449 
UTILIZAÇÃO DE GEOTECNOLOGIAS EM OBRAS DE 
ENGENHARIA DE TRANSPORTES E GEOTECNIA 
Rubens Fernando Alves (Bolsista PICJr/CNPq), Afonso 
Kolling Lino (PICJr), Ellen Cristina da Silva Moitinho 
(PICJr), Gabriela Leite Roberto (PICJr), Wagner Pizzani 
Guidi e Prof. Dr. Jorge Luiz Alves Trabanco 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
A utilização em obras de engenharia de ferramentas na 
área de geotecnologia, tem se intensificado nos últimos 
anos. A procura por soluções de problemas referentes 
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à aquisição de dados georeferenciados, tais como: 
latitudes, longitudes e altitudes dentro da malha urbana 
ou rural de uma região, têm aumentado em uma escala 
muito grande, tornando sua utilização obrigatória nos 
levantamentos topográficos e geodésicos, fazendo com 
que a procura por estas novas tecnologias se 
intensifiquem. Devido ao avanço tecnológico que vem 
ocorrendo em todas a áreas da engenharia, um estudo 
dessas tecnologias junto a alunos do Ensino Médio - 
EM de escolas públicas nos parece oportuno. Portanto, 
a motivação deste trabalho foi difundir a correta 
utilização dessas novas tecnologias, suas aplicações, 
servindo como motivação para esses alunos visando 
despertar jovens talentos provenientes dessas escolas 
para as áreas de pesquisa científica, envolvê-los com 
os desafios atuais da ciência e com a metodologia do 
trabalho científico, bem como despertar o interesse 
para uma nova profissão. Outro objetivo deste trabalho 
a ser alcançado é fazer com que este aluno tenha um 
contato direto com estudantes de graduação, iniciação 
científica, mestrado e doutorado. 
Topografia - GPS - Geotecnologia 
 
 
T1450 
INSTRUMENTAÇÃO PARA A BANCADA DE 
ENSAIOS DINÂMICOS DE VÁLVULAS VENTOSAS 
Marrony Aguiar Silva (Bolsista PICJr/CNPq), Daniela 
Cristina Serdan (PICJr) e Prof. Dr. José Gilberto Dalfré 
Filho (Orientador), Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
O grupo de alunos do PICJr. participou da montagem e 
instrumentação de bancada para ensaios de válvulas 
ventosas e dos ensaios destas válvulas em operação, 
no Laboratório de Hidráulica e Mecânica dos Fluidos da 
FEC-UNICAMP. Foram desenvolvidas várias atividades 
como aprendizado das noções básicas de hidráulica e 
pesquisa de artigos científicos para permitir um 
conhecimento mínimo do assunto. Em seguida, buscou-
se conhecer o problema do ar nas tubulações e o 
emprego das válvulas ventosas. As válvulas ventosas 
são instaladas para evitar os problemas de ar 
aprisionado nas tubulações. Para o estudo do 
funcionamento da ventosa são necessários 
instrumentos de medição de vazão de água, medição 
de velocidade de ar, medição de pressão, medição de 
pressão diferencial, medição de pressão atmosférica e 
temperatura.  O conjunto destes parâmetros permite 
construir gráficos que são usados pelos engenheiros 
para empregar estas válvulas nas redes de 
abastecimento de água. 
Trabalho experimental - Válvulas ventosas - Instrumentos de medição 
 
 
T1451 
CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS E LIXIVIADO DE UMA CÉLULA 

EXPERIMENTAL IMPLANTADA NO ATERRO 
SANITÁRIO DELTA A DE CAMPINAS – SP 
Patrícia Gomes dos Santos (Bolsista PICJr/CNPq) e 
Profa. Dra. Miriam Gonçalves Miguel (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - FEC, UNICAMP 
 
O aterro sanitário Delta A de Campinas-SP recebe todo 
o resíduo sólido urbano (RSU) do município. Neste 
aterro, foi implantada uma célula experimental para 
estudos de geomecânica dos RSU e geoambientais. 
Todas as fases de construção da célula experimental, 
desde sua camada impermeabilizante de base, até sua 
camada de cobertura, foram acompanhadas em campo. 
Em laboratório, foram realizados ensaios de 
caracterização geotécnica do solo utilizado no sistema 
de impermeabilização de base da célula, como teor de 
umidade, compactação na Energia Proctor Normal e 
Mini-MCV, granulometria conjunta, limites de 
consistência, massa específica dos sólidos e massa 
específica natural, após compactação. Quanto ao RSU, 
foi realizada primeiramente a caracterização 
composicional e a sua massa específica dos sólidos e 
depois avaliada a sua permeabilidade à água, 
considerando o seu peso específico de campo, por 
meio de ensaios de permeabilidade em permeâmetros 
de grandes dimensões. Ensaios físico-químico-
biológicos, como pH, condutividade elétrica, potencial 
redox, alcalinidade, demanda química de oxigênio 
(DQO) e ácidos orgânicos voláteis (AOV) do lixiviado 
gerado no permeâmetro também foram realizados, 
assim como ensaios de toxicidade com sementes de 
alface e de cenoura, que indicaram alta toxicidade. 
Caracterização - Resíduos - Célula 
 

Faculdade de Engenharia Mecânica 

 
T1452 
EXPERIMENTOS BÁSICOS EM LABORATÓRIO COM 
MODELO REDUZIDO DE UM TUBO PARA 
PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO MAR 
Leomardo Yuji Saito (Bolsista PICJr/CNPq), Eduardo L. 
Dourado, Allan G.A. de Oliveira (PICJr), Bruno L.B. 
Chagas e Prof. Dr. Celso Kazuyuki Morooka 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 
 
Riser é um tubo de seção transversal circular que serve 
para transportar petróleo e gás de um poço no fundo do 
oceano a um navio ou plataforma flutuante na 
superfície do mar. O riser fica sujeito constantemente 
às ações dinâmicas do meio ambiente, tais como ondas 
e correntes marítimas, e ainda, ao movimento induzido 
no seu topo pela unidade flutuante à qual se interliga, 
produzindo desgastes como aquele devido ao seu 
impacto de forma intermitente com o solo, no fundo do 
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mar. Neste trabalho, foi elaborado um modelo físico 
simplificado em laboratório (modelo de riser), para se 
buscar compreensão básica dos fenômenos físico-
mecânico do comportamento dos movimentos do riser, 
particularmente, na região de contato com o solo. Nesta 
sentido, idealizou-se riser de produção de petróleo na 
configuração de catenária livre, usando um tubo feito de 
silicone e interligando o seu topo a um motor elétrico. O 
motor força movimentos circulares no extremo superior 
do modelo de riser, no plano vertical. Diferentes 
modelos de solo com consistência distinta foram 
consideradas, monitorando-se os movimentos do riser 
na região de toque com o solo com uma câmera digital. 
As imagens foram analisadas em computador para se 
obter medidas dos movimentos do riser, possibilitando 
um entendimento qualitativo importante do problema, 
nesta região de toque. 
Sistemas marítimos - Risers - Petróleo 
 
 
T1453 
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE TELE-
OPERAÇÃO DE UM ROBÔ AÉREO UAV DE BAIXO 
CUSTO 
Bruna Alves de Araújo (Bolsista PICJr/CNPq), Mauro 
Alexandre Ferreira Dias (PICJr) e Prof. Dr. Janito 
Vaqueiro Ferreira (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
O presente trabalho apresenta uma proposta para o 
desenvolvimento de um sistema de tele operação de 
baixo custo para um robô aéreo não tripulado UAV’s ou 
VANT’s. Este tipo de robô é uma máquina voadora que 
surgiu para fins militares com o objetivo de espionagem 
sem riscos para os pilotos. Esta característica permitiu 
que estes sistemas fossem utilizados no monitoramento 
ambiental, na agricultura e na segurança pública, sendo 
comandados autonomamente ou por meio de uma 
estação de controle remota (Sistemas teleoperados). O 
principal objetivo desta pesquisa consiste no 
desenvolvimento de um helicóptero de baixo custo, 
baseado na aprendizagem da linguagem de 
programação C e C++, além dos conceitos eletrônicos 
de funcionamento dos sensores de navegação 
(encoder, giroscópio e acelerômetro) que permitem a 
estabilização do robô em voo pairado e a configuração 
das rotinas para sua movimentação. Por tanto, foi 
projetado e programado um sistema de controle de 
estabilização simples baseado em regras, 
proporcionando uma plataforma onde possa ser 
pilotada de forma assistida por meio de uma estação 
remota enviando os comandos de operação e 
recebendo as informações dos sensores de navegação 
embarcados. 
Robótica móvel aérea - Programação embarcada - Sistemas 

eletrônicos 
 
 

T1454 
DESENVOLVIMENTO DE UM CENTRO DE 
USINAGEM DE BAIXO CUSTO 
Leonardo Franco de Godoi (Bolsista PICJr/CNPq), 
Gustavo Henrique Soares Sousa (PICJr) e Prof. Dr. 
Janito Vaqueiro Ferreira (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
 
Os centros de usinagem computorizados têm um uso 
muito importante na indústria metal mecânica, de 
marcenaria e desenho industrial entre outros, eles são 
maquinas que permitem converter a matéria prima num 
processo de remoção de material em uma peça 
terminada. Os custos de estas maquinarias são muito 
grandes para as pequenas empresas o que faz perder 
competividade no entorno atual, por tanto, o projeto 
aborda a utilização de elementos de baixo custo como 
são os motores de passo para desenvolvê-los. A 
metodologia foi dividir o projeto em diferentes temas 
como são: Motores passo a passo, eletrônica básica, 
comunicação pela porta paralela, programação de 
computadores, controle numérico, códigos G e 
modelagem CAD. Atualmente, tem-se feito testes com 
a porta paralela e os motores passo a passo o que tem 
permito entender melhor a relação entre o computador 
e o dispositivo, assim como também algumas 
experimentos de controle numérico através de 
programação em códigos G. 
Motores passo a passo - Porta paralela - CNC 
 

Faculdade de Engenharia Química 

 
T1455 
REMOÇÃO DE CORANTES SINTÉTICOS E METAIS 
PESADOS POR ADSORÇÃO 
Lucas Cândido de Souza (Bolsista PICJr/CNPq), Miguel 
Iugas Almeida (PICJr), Guilherme Henrique Maziero de 
Oliveira (PICJr) e Profa. Dra. Melissa Gurgel Adeodato 
Vieira (Orientadora), Faculdade de Engenharia Química 
- FEQ, UNICAMP 
 
Com a indústria e o crescimento populacional, medidas 
são necessárias para a remoção de detritos 
específicos, como o caso dos metais pesados e 
corantes sintéticos, substâncias que apresentam uma 
complexa formação molecular e são de difícil 
dissipação no meio, se mostrando necessário 
desenvolvimento de métodos que atendam a esta 
demanda. O método aplicado para a remoção dos 
metais pesados Pb(II) e Cr(III) e o do corante sintético 
Azul Reativo 19 foi o de adsorção/bioadsorção, o qual 
utilizou na detenção destes poluentes, a argila 
bentonitica e as macrofitas Salvinia Natans e Salvinia 
Cucullata. A argila empregada no estudo foi tratada 
quimicamente com acido acético para baixar seu pH, e 
calcinada a uma temperatura de 750°C. As macrofitas 
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foram secas a 55°C durante 24 h. Estas plantas 
aquáticas e as argilas são adsorventes que 
apresentaram bons resultados na remoção de espécies 
metálicas e de corantes sintéticos. A Salvinia cucullata 
demonstrou um desempenho de 0,316 mmol.g-1  de 
íons de Cr(III) retidos em seus sítios a 30oC. A 
biomassa S. natans atingiu sua saturação em 800 min 
em sistema estático, com remoção de 50 mg.g-1 de 
corante Azul Reativo 19. Em sistema dinâmico, a argila 
bentonita demonstrou em uma vazão de 1 mL/min seu 
melhor desempenho (47,03%) na remoção de Pb(II) e 
também a menor ZTM (3,4 cm). 
Adsorção - Corante - Metal pesado 
 

Faculdade de Tecnologia 

 
T1456 
PONTO DE RESÍDUOS – UMA REFERÊNCIA WEB 
EM RESÍDUOS SÓLIDOS 
Alana Aparecida de Oliveira (Bolsista PICJr/CNPq), 
Carla Regina Chaves Henriques (PICJr), Mariana 
Francisco (PICJr) e Prof. Dr. André Franceschi de 
Angelis (Orientador), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
O projeto “Ponto de Resíduos” contemplou a 
construção, por três bolsistas do PIC Jr, de uma base 
de dados na Internet, nas formas de web site, blog e 
wiki, como introdução à pesquisa científica e 
tecnológica nas áreas de Informática e Ambiental. O 
tema escolhido, resíduos sólidos, representa uma 
questão atual, que necessita estudos e pesquisas para 
a solução dos impactos ambientais e à saúde pública 
resultantes da disposição inadequada de materiais 
inservíveis. Por esta razão, uma base de dados com 
referências científicas atualizadas, apontando 
problemas e soluções, é de importância para o meio 
acadêmico e para a sociedade em geral e esta foi a 
proposta desenvolvida neste projeto. As bolsistas 
conheceram aspectos técnicos da Internet e da 
disponibilização de conteúdo web, estudaram 
ferramentas apropriadas, aprenderam a administrar 
servidores Linux e criaram o protótipo estrutural do site 
usando o OpenOffice Writer. Em seguida, realizaram 
pesquisas autônomas e dirigidas acerca do tema e 
colocaram na base o conteúdo sobre a problemática 
dos resíduos sólidos. Terminado o site, instalaram e 
puseram a rodar simultaneamente o blog e a wiki 
através de programas de distribuição livre. Atualmente, 
a responsabilidade pela contínua atualização da base 
está sendo repassada a uma aluna da graduação do 
curso de Controle Ambiental e as bolsistas estão 
providenciando o treinamento para que ela assuma a 
tarefa. 
Resíduos sólidos - Bases de dados web - Controle ambiental 
 

 
T1457 
DETERMINAÇÃO DO PERFIL DE ATAQUES A 
REDES DE COMPUTADORES 
Michelle Marques Pfeifer (Bolsista PICJr/CNPq), 
Daniele Stradioto Ortolan (PICJr), Mayara Marssal 
Costa (PICJr) e Prof. Dr. André Franceschi de Angelis 
(Orientador), Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
As redes de computadores são essenciais ao mundo 
atual e mantê-las em bom funcionamento é um desafio 
permanente para administradores e estudiosos. 
Abordagens proativas tentam detectar problemas na 
rede antes da sua ocorrência, de maneira a permitir 
uma intervenção que justamente os impeça de se 
manifestar, evitando apenas ações corretivas em 
resposta a falhas ou degradação dos serviços das 
redes. Tais abordagnes proativas majoritariamente 
baseiam-se em técnicas estatísticas e, dentre elas, o 
uso de cartas de Controle Estatístico de Processos 
(CEP). Pesquisas em andamento na FT propuseram 
cartas CEP sofisticadas para monitoramento de redes, 
tais como as de Média Móvel Exponencialmente 
Ponderada (MMEP). No estágio atual dos trabalhos, 
está em aberto calibrar a sensibilidade destes 
instrumentos estatísticos para detecção correta de 
ataques sem a geração de falsos alarmes. Este projeto, 
iniciado em junho/2012, visa aos primeiros esforços no 
sentido de determinar o perfil estatístico dos ataques 
mais freqüentes, de forma a gerar subsídios para 
calibração de modelos e ferramentas de gerenciamento 
proativo das redes. O objetivo específico consiste em 
determinar a variação do comportamento estatístico da 
variável 'número de pacotes IP (Internet Protocol) 
trocados entre duas máquinas' na ocorrência de 
ataques do tipo 'negação de serviço' para calibração de 
cartas de controle Média Móvel Exponencialmente 
Ponderada. 
Redes de computadores - Ataques - Detecção de intrusos 
 
 
T1458 
REAPROVEITAMENTO DE LODO DE ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
Victor Yudi Miagawa (Bolsista PICJr/CNPq), Gabriele 
Mesquita (PICJr), Sabryna Paschoaletto (PICJr) e 
Profa. Dra. Lubienska Cristina Lucas Jaquie Ribeiro 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
O processo de Tratamento de Esgoto é o fator 
primordial para a preservação do meio ambiente e para 
a melhoria da qualidade de vida nas áreas urbanas e 
cada vez mais necessário á medida que a população 
urbana cresce. Porém, esse tratamento gera um 
resíduo, o lodo de esgoto ou biossólido, um composto 
que se for disposto de forma inadequada pode causar 
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sérios problemas ambientais. Esse lodo pode ser usado 
na construção civil, sendo essa uma forma de 
disposição ambientalmente correta. O lodo pode 
substituir os agregados naturais em concentrações pré-
estabelecidas. O presente projeto tem como objetivo 
mostrar a viabilidade da utilização do lodo na 
construção civil, aprendendo a fazer ensaios de 
moldagem e ruptura dos corpos-de-prova, além de 
despertar nos alunos as questões ambientais e a 
importância de buscar alternativas de disposição que 
sejam ambientalmente viáveis. 
Lodo - Tratamento de esgoto - Resíduo 
 
 
T1459 
CONTRIBUIÇÕES PARA O MEIO AMBIENTE: 
CONCRETO AUTO ADENSÁVEL PRODUZIDO COM 
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
Laís Fray Ribeiro (Bolsista PICJr/CNPq), Jady Estefani 
Pereira (PICJr), João Vitor Facelli Trevizan (PICJr) e 
Profa. Dra. Luisa Andréia Gachet Barbosa 
(Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
Matérias-primas vêm sendo extraídas há muitos anos 
para serem utilizadas como materiais pela construção 
civil. 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 como, por 
exemplo, as gigantescas extrações minerais 
necessárias em vários processos, bem como as 
grandes quantidades de resíduo produzido e 
descartado diariamente na natureza pela indústria da 
construção. Pensando em soluções para estes 
problemas, estudos vêm sendo realizados no meio 
acadêmico e técnico, para aperfeiçoar esta exploração 
e reaproveitar os resíduos gerados nas varias fazes. 
Este trabalho trata da reutilização de resíduos na 
produção do concreto auto-adensável. O concreto auto-
adensável (CAA) foi desenvolvido no Japão, por volta 
de 1983. A dosagem do concreto auto-adensável deve 
gerar um concreto que atenda a resistência esperada e 
seja fluido e estável o suficiente para ser capaz de 
ultrapassar os obstáculos, e também ter capacidade de 
escoar sem segregar e apresentar exsudação 
(TUTIKIAN 2008). Pretende-se neste projeto relacionar 
os resíduos que possam ser utilizados na produção do 
CAA, entender suas fases de geração, relacionar as 
diversas empresas geradoras existentes na região de 
Limeira e levar os alunos a refletirem sobre a 
importância da reciclagem da Construção Civil. 
Materiais alternativos - Materiais de construção - Reciclagem de 

materiais 
 
 
T1460 

CONSTRUÇÃO DE ROBÔS POR MEIO DE KITS 
ROBÓTICOS EDUCACIONAIS 
Fabiano Henrique Carminatti Junior (Bolsista 
PICJr/CNPq), Ana Caroline Garcia Leão (PICJr), 
Caroline Eleutério Pereira (PICJr), Tainara Vasconcelos 
Ramim (PICJr) e Prof. Dr. Marco Antonio Garcia de 
Carvalho (Orientador), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
A Robótica é uma área destinada ao estudo, uso e 
programação de robôs. O robô é um dispositivo que 
tem uma capacidade autônoma, na maioria das vezes, 
e pressupõe um sistema controlado por uma 
programação computacional e interage fisicamente com 
o ambiente por meio de equipamentos mecânicos e 
eletrônicos. Na Robótica Educacional, promove-se o 
uso de diferentes disciplinas e áreas, tais como física, 
matemática e informática, na construção de modelos 
robóticos, proporcionando ao educando uma 
experiência de aprendizagem rica, além do 
desenvolvimento da inteligência múltipla. O objetivo 
deste trabalho é proporcionar ao estudante do ensino 
médio um ambiente desafiador na construção de 
modelos robóticos voltados para participação em 
competições existentes (seguir um percurso pré-
estabelecido, por exemplo) assim como no 
desenvolvimento de aplicações comuns do nosso 
cotidiano: coletor de lixo, repetição de tarefas etc. 
Foram utilizados kits robóticos educacionais comerciais, 
possuidores de funcionalidades dos kits, associadas ao 
seu microcontrolador, uma ampla variedade de peças, 
sensores e motores. 
Robótica - Educacional - Programação 
 
 
T1461 
CONTRIBUIÇÃO NO ESTUDO DE EFICIÊNCIAS DAS 
ALTERNATIVAS DE TECNOLOGIAS DE 
DESINFECÇÃO OZONIZAÇÃO E CLORAÇÃO 
APLICADAS EM ÁGUAS DE CONSUMO HUMANO 
Bruna Borges (Bolsista PICJr/CNPq), Thaynara 
Jamaittis Tonholo (PICJr),  Amanda Marchi Duarte de 
Oliveira, Daniela Guerrino Soriano, Andre Filipe de 
Oliveira, Sidnei Lima Siqueira e Profa. Dra. Maria 
Aparecida Carvalho de Medeiros (Orientadora), 
Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
O uso de cloro no tratamento da água pode ter como 
objetivos a desinfecção, a oxidação de espécies 
químicas nela existentes ou ambas as ações ao mesmo 
tempo. A Portaria Nº 2914 (2011-padrões de 
potabilidade de água) adotou um valor de 100 ug/L para 
a concentração dos trialometanos(THMs) em águas, 
tendo em vista os efeitos tóxicos destes compostos. A 
reação do cloro com alguns compostos orgânicos leva 
à formação de subprodutos de desinfecção (THMs). Os 
objetivos do presente trabalho nas ETAs 3 e 4 da 
SANASA foram verificar a eficiência da ozonização na 
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minimização da formação dos THMs. Para analisar os 
subprodutos formados foram realizados ensaios de jar-
test na pré e pós-cloração e na ozonização, tendo sido 
utilizada a Cromatografia Gasosa com Purge and Trap 
para verificar a relação entre as dosagens dos 
oxidantes e a concentração de THMs (ug/L). O 
resultado obtido com uma dosagem de pré-cloração de 
10,0 mg/L, e de 4,0 mg/L como pós-cloração foi um 
valor médio de 24,56 ug/L para a concentração de 
THMs. Nos ensaios em escala piloto de ozonização, 
foram realizados ensaios em triplicatas com 
concentração de ozônio de 3,42 mg/L, tendo sido 
determinadas as respectivas concentrações de THMs.  
A concentração média de THMs presente nas amostras 
submetidas a ozonização foi de 11,67 ug/L. 
Desinfecção - Ozonização - Tratamento de água 
 
 
T1462 
DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS 
PEDAGÓGICOS PARA MELHORAR O ENSINO DE 
MATEMÁTICA E FÍSICA 
Aline Rios Assunção (Bolsista PICJr/CNPq), Lizandra 
Cristina Gonçalves (PIC Jr), Bianca Farias da Costa 
Mendes (PIC Jr), Thais Juliane Neves (PIC Jr), 
Guilherme Dornelas da Costa, Jaqueline Oliveira 
Zampronio e Profa. Dra. Marli de Freitas Gomes 
Hernandez (Orientadora), Faculdade de Tecnologia - 
FT, UNICAMP 
 
O aprendizado da matemática e da física vem sendo 
um grande problema com inúmeros estudantes nos 
dias atuais. Com situações do cotidiano, o aluno se 
familiarizara com a matemática e a física. Observa-se 
que uma vez entendendo bem o assunto, não há 
necessidade de decorar. Com poucos cálculos, formas 
geométricas e experimentos, o aluno entende 
facilmente o assunto.  Nesse projeto, pretende-se junto 
com alunos de ensino médio, desenvolver técnicas e 
materiais pedagógicos para melhorar o aprendizado da 
matemática e da física, mostrando ao aluno que 
matemática e física não são tão difíceis de aprender. 
Evidenciar as principais aplicações da matemática e da 
física no nosso dia a dia e mostrar que por de traz de 
toda essa tecnologia que temos hoje, está a 
matemática e a física.  Pretende-se, também, 
desenvolver materiais pedagógicos, usando botões, 
sementes, palitos de picolé e churrasco, placas de 
papelão e borrachas e o que houver disponível, para o 
entendimento Com isso, pode-se deixar uma gama de 
técnicas desenvolvidas, registradas e materiais 
pedagógicos disponíveis para auxiliar no ensino da 
matemática e da física. 
Ensino - Matemática e física - Experimentos 
 
 
T1463 

UTILIZAÇÃO DE LODO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
(ETA) NA CONSTRUÇÃO CIVL 
Ana Flávia Bucci (Bolsista PICJr/CNPq), Yasmim 
Kethurin Barbosa Garcia (PICJr), Vinicius Mendes 
Veiga (PICJr) e Profa. Dra. Marta Siviero Guilherme 
Pires (Orientadora), Faculdade de Tecnologia - FT, 
UNICAMP 
 
O processo de convencional Tratamento de água tem 
como resíduo final um lodo que precisa ser disposto de 
maneira ambientalmente adequada. Esse lodo possui 
composição determinada pela qualidade da água bruta 
e pelos produtos utilizados no tratamento (coagulante, 
alcalinizante, adsorventes) dificultando na escolha de 
disposição desse tipo de resíduo, como a aplicação no 
solo. Os lodos gerados na Estação de Tratamento de 
Água (ETA) tem sido alvo de vários estudos de 
disposição e busca de alternativa de seu 
reaproveitamento. Uma das maneiras de fazer o reuso 
do lodo de ETA é na construção civil por meio da 
incorporação no material cerâmico em proporções pré-
determinadas, é uma possibilidade de utilização, porém 
necessita de mais estudos para que seja efetiva sua 
utilização. O presente projeto tem como objetivo fazer o 
levantamento da quantidade de lodo gerado nas 
Estações de Tratamento de Água nas regiões de 
Limeira, e a viabilidade de sua utilização na construção 
civil, além de despertar nos alunos as questões 
ambientais e a importância de buscar alternativas de 
disposição que sejam ambientalmente viáveis. 
Lodo de ETA - Reuso de lodo - Reaproveitamento de resíduos 
 
 
T1464 
UTILIZAÇÃO DE AREIA DE FUNDIÇÃO NA 
PRODÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO SEM 
FUNÇÃO ESTRUTURAL 
Jéssica Daniele Américo (Bolsista PICJr/CNPq), 
Bárbara Caetano Damasceno (PICJr) e Prof. Dr. Milton 
Giacon Junior (Orientador), Faculdade de Tecnologia - 
FT, UNICAMP 
 
Diversos estudos vêm sendo realizados com o intuito 
de minimizar a exploração de recursos naturais e de 
reaproveitar resíduos gerados nas diversas fases da 
obras civis para a produção de concretos, argamassas, 
tijolos, blocos, material de base e sub base de 
pavimentos entre outros. A escolha do resíduo e sua 
aplicação dependem do conhecimento do resíduo, do 
processo de fabricação do produto e das normas 
vigentes. A reutilização da areia de fundição na 
produção de blocos de concreto sem função estrutural 
visa tanto a preservação ambiental como um estudo da 
viabilidade econômica. Serão caracterizados os 
materiais naturais bem como a areia de fundição. Na 
seqüência serão moldados blocos de concreto com a 
substituição de percentuais de areia natural pela areia 
de fundição. Os blocos serão curados e posteriormente 
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rompidos e os valores serão comparados com blocos 
usuais (sem areia de fundição). 
Materiais alternativos - Material componente construção - Reciclagem 

de materiais 
 
 
T1465 
ESTUDO BIBLIOGRÁFICO SOBRE CONCRETO 
AUTO-ADENSÁVEL 
Fernando Pontes Baixo (Bolsista PICJr/CNPq) e Profa. 
Dra. Rosa Cristina Cecche Lintz (Orientadora), 
Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP 
 
O concreto de cimento Portland é o material de 
construção mais empregado no mundo atualmente. 
Existem concretos de diversas consistências e 
resistências mecânicas específicas para cada tipo de 
aplicação em obra. O termo concreto auto-adensável 
(CAA) identifica uma categoria de concreto que pode 
ser moldado em fôrmas preenchendo cada espaço 
vazio através exclusivamente de seu peso próprio, não 
necessitando de qualquer tecnologia de compactação 
ou vibração externa. Este material foi desenvolvido no 
Japão em 1888 e tem sido atualmente grandemente 
aplicado em todo o mundo. A presente pesquisa versa 
sobre o estudo da composição tradicional do CAA e 
suas características. Foram elencadas suas aplicações 
em obras realizadas tanto no Brasil como no exterior 
até o presente momento. O CAA apresenta grandes 
vantagens frente ao concreto tradicional, tais como: 
aumento da produtividade, podendo diminuir o tempo 
de concretagem pela metade; facilidade de 
compactação em regiões de difícil acesso; redução do 
custo de aplicação por metro cúbico de concreto; 
melhora do acabamento em concreto aparente; alcance 
de bombeamento em grandes distâncias horizontais e 
verticais; otimização de mão-de-obra e redução do 
custo final da obra. 
Materiais alternativos - CAA - Processos construtivos 
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Automação de processo, 390 
Autotensionador, 439 
Auto-valores, 218 
Autovalores e autovetores, 222 
Avaliação, 33, 71, 95, 102, 105, 350, 481 
Avaliação biológica, 261 
Avaliação curricular, 269 
Avaliação de capacidades, 273 
Avaliação de impacto, 351 
Avaliação dietética, 35 
Avaliação em saúde, 179 
Avaliação farmacêutica, 86 
Avaliação microbiológica, 28 
Avaliação motora, 287, 288 
AVC, 68, 69 
Aves, 159 
Avicultura, 392 
Avulsão, 131 
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Bacia Bauru, 203, 204 
Bacia hidrográfica, 335 
Bacillus stearothermophilus, 458 
Bacillus subtilis, 379, 457 
Bactéria, 178 
Baetidae, 154 
Bagaço, 371 
Bagaço de laranja, 236 
BAI, 167 
Bailarino-pesquisador-intérprete, 9 
Bairros, 266 
Baixa visão, 76, 77, 78, 177, 275 
Balanço de pagamentos, 296, 302 
Banco de dados, 322, 323 
Banco mundial, 282 
Banco PanAmericano, 294 
Barreira reativa permeável, 212 
Barroco mineiro, 329 
Base industrial de defesa, 299 
Bases cosméticas, 87 
Bases de dados, 220 
Bases de dados web, 494 
Basileia II, 294 
Basquetebol, 31, 32, 36, 174, 362 
Batimento das ondas, 142 
Bauxita, 206 
Belo Monte, 292 
Belos corpos, 315 
Bem estar animal, 392, 489 
Benchmark, 476 
Beta-hidroxiésteres, 245 
Bi e tricamadas, 185 
Bíblia, 313 
Bibliografia, 459 
Bibliometria, 66 
Biblioteca de professores, 278 
Biblioteca escolar, 355 
Bibliotecas digitais, 353 
Bicicletário, 399 
BIM, 461 
Bioadsorção, 453 
Bioadsorção competitiva, 455 
Bioadsorção de metais pesados, 455 

Bioanalítica, 261 
Bioarte, 19 
Bioatividade, 375 
Biocatálise, 236, 245 
Biocombustível, 365 
Biocompatibilidade, 233 
Biodegradação, 241, 402 
Biodiesel, 241, 249, 368, 455 
BioEn, 365 
Bioenergia, 364, 481 
Bioetanol, 336 
Biofertilizante, 398 
Biofilme, 158 
Biogás, 364, 414 
Biografia, 353 
Biohidrogênio, 155 
Bioinformática, 56 
Bioinorgânica, 246, 247 
Biojone, 16 
Biologia estrutural, 160 
Biomarcadores, 85 
Biomassa, 452 
Biomassas, 426 
Biomateriais, 240, 431 
Biomecânica, 36, 111, 116, 174 
Biopolímero, 241, 450, 452 
Biopolímeros, 453 
Biopolítica, 338 
Biópsia de congelação, 64 
Bioquímica, 182 
Biospeckle, 387 
Biossegurança, 80 
Biossistemas, 243 
Biossólidos, 490 
Biosurfactante, 372 
Biotecnologia, 372 
Bispo do Rosário, 15 
Blenda, 241 
Blendas, 262 
Blocos, 464 
Blogger, 176 
Bloqueador de cálcio, 140 
BNCT, 200, 202 
BNDES, 292, 293 
Boas práticas, 28 
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Bolhas, 231 
Bolívia, 302 
Bolsa família, 329 
Bomba centrífuga, 426 
Bomba de rotação variável, 404 
Borracha, 484 
Brasil, 303 
Brasil colonial, 330 
Brasil império, 309 
Brassinosteróide, 136 
Bric, 287 
Brics, 409 
Brincar, 272, 273, 276 
Brinquedo, 78 
Bromelina, 87 
Buraco negro, 221 
Busca, 476 
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Cabeça e pescoço, 121 
Cabelos, 242 
Cabo Verde, 284 
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Cacau, 378 
Caconde, 213 
CAD, 410 
Cadeia de produção, 459 
Cadeia produtiva, 391 
Cadeira de rodas, 430 
Cadeira de rodas esportiva, 101 
Cadetes, 105 
Cadmio, 169 
CAE, 429 
Caixa cênica, 412 
Cal aérea, 406 
Calcário/mármore/granito, 465 
Calcificação, 115 
Cálcio, 82, 421 
Cálculo, 190 
Cálculo de probabilidades, 257 
Cálculo I, 461 
Calibração, 202 
Calor latente, 433 
Caminhos, 474 
Camos, 435 
Camp/Straight Camp, 8 
Campinas, 270, 328, 357 
Campo científico (Brasil), 341 
Campo Limpo Paulista, 334 
Camundongo, 156 
Camundongo mdx, 139, 170 
Cana, 148 
Cana-de-açúcar, 228, 305, 336, 350, 
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Canal mandibular, 111, 114 
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Canção popular, 13 
Canção popular brasileira, 5 
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Câncer de cabeça e pescoço, 74, 95 
Câncer de mama, 40, 54, 94 
Câncer de pâncreas, 135 
Câncer de tireóide, 175 
Câncer infantil, 35 
Câncer retal, 76 
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Canto, 3 
Canto popular, 11 
Caos, 216 
Capacidade antioxidante, 373 
Capacidade física, 105 
Capacidades biomotoras, 30, 31 
Capacitância, 203 
Capilar, 188 
Capsaicina, 135, 375 
Capsicum annuum, 370 
Captação de água, 463 
Caracteres, 215 
Características, 256 
Características étnicas, 234 
Caracterização, 378, 396, 419, 420, 492 
Caracterização de materiais, 456 
Caracterização física, 210, 211, 212 
Caracterização físico-química, 187 
Caracterização hidrodinâmica, 407 
Carbeto de tungstênio, 478 
Carbonatos, 188 
Carbonífero, 209 
Carboplatina, 163 
Carcinoma espinocelular, 47, 126 
Carcinomas, 50 
Carga difusa, 388 
Carga térmica variável, 380 
Cárie, 118, 124 
Cárie radicular, 168 

Cariologia, 124 
Carlos Prestes, 331 
Carlos V, 320 
Carregada, 412 
Carro solar, 487 
Cartilagem, 156 
Cartilha educativa, 79 
Carvão ativado, 230 
Caryocar brasiliensis, 130 
Casa do Sol, 17 
Cascatas tróficas, 143, 144 
Catadores, 265 
Catalisadores, 231, 478 
Catálise, 230 
Catálise enzimática, 457 
Catálise heterogênea, 230 
Catalogação, 24 
Categorização de textos, 192 
Catenária, 438 
Causalidade, 301 
Causas de óbito, 90 
Caveolina, 150 
CCA, 306 
CCP-ACP, 110 
CD36, 141 
CD4, 81 
CDK5, 37 
Ceasa, 165 
Ceasas, 305 
Cefalometria, 122, 123 
Célula, 492 
Célula beta pancreática, 134 
Célula experimental, 411 
Célula fotovoltaica, 198 
Célula solar orgânica, 226 
Células de Langerhans, 126 
Células encefalitogênicas, 131 
Células solares, 226, 447 
Células-tronco embrionárias, 144 
Célula-tronco, 118 
Celulose, 444 
Cenas, 360 
Cenotecnia, 412 
Centralidade urbana, 337 
Centro-Oeste, 298, 327 
Centros de embelezamento, 166 
Cera, 362 
Cerâmica, 15 
Cerâmicas, 119 
Cerebelo, 186 
Cerrado, 333 
Certificação, 271 
Certificações empresariais, 265 
Cervicalgia, 130 
CFTR, 47 
CG-MS, 149 

Ch 

Chá, 251 
Chaetodermomorpha, 142 
Chalcona, 451, 452 
Chaperona, 228 
Chaperonas, 228 
Chaperonas de secreção, 236 
Checagem corporal, 103 
Chile, 333 
Chineses, 328 
Chocolate, 377 
Chocolates, 378 
Choque do petróleo, 297 
Chumbo, 189 

Chuveiros atmosféricos, 254 
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Cicatrização, 139 
Ciclização de Pomeranz-Fritsch, 244 
Ciclo de crédito, 297 
Ciclo de seleção, 481 
Ciclo solar, 254 
Ciclodextrina, 140, 141 
Cidadania, 355, 488 
Ciência, 328, 350 
Ciências, 473 
CIF, 89 
Cimentos resinosos, 119 
Cinema, 4, 8, 19, 276, 353 
Cinema de animação, 20 
Cinemetria, 29 
Cinética, 444 
Cinética de degradação, 447 
Cinética de secagem, 395 
Cintilografia óssea, 40 
Cintilografia renal, 71 
Circuito espacial produtivo, 335 
Circuitos, 416 
Circuitos da economia urbana, 335 
Circulação, 311 
Circuncisão, 343 
Cirrose, 63 
Cirurgia, 66, 76 
Cirurgia bariátrica, 51 
Cirurgia ortognática, 83 
Cisalhamento, 211 
Cisterna, 463 
Citomegalovírus, 63, 93 
Citosina, 257 
Citrus, 137, 149 
CLA, 377 
Clareamento, 110 
Clareamento dental, 113 
Clarificação, 374 
Classes trabalhadoras, 317 
Classificação, 423, 479 
Classificação de imagens, 388 
Classificação de superfícies, 223 
Claudia Wonder, 8 
Clichê, 357 
Clima, 206 
Clima organizacional, 269 
Climatério, 40 
Clonidina, 141 
Cloroplasto, 228 
Clostridium, 155 
Cloud computing, 471 
Clube de mulheres, 341 
Cluster, 401 
Clusterina, 145 
CMI-977 (LDP-977), 238 
CMP, 221 
CNC, 493 
CNPS, 216 
Coacervação complexa, 362 
Coberturas verdes, 411 
Cobogó, 490 
Co-Cr, 120 
Códigos, 254 
Coeficiente de espalhamento, 416 
Coeficientes dinâmicos, 433 
Coeficientes viriais, 225 
Coerção social, 319 
Coerência, 221 
Cognição, 20, 24, 441 
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Cogumelos, 374 
Colágeno, 176 
Coleção digital, 353 
Colesterol, 144 
Coleta, 481 
Coletivo, 6 
Colheita, 381, 394 
Colisões, 255 
Colonialismo, 326 
Colorações, 181 
Coluna de destilação, 442 
Colunas capilares, 228 
Coma, 84 
Combinatória enumerativa, 254 
Comboio, 431 
Combrestatinas, 230 
Combustão, 193 
Comerciais, 303 
Comercialização, 392 
Comércio, 347 
Comércio exterior, 299 
Comércio internacional, 266, 299 
Cômico, 11 
Commodity agrícola, 300 
Compartimentação de relevo, 211, 212 
Compensação de dose, 156 
Competitividade, 292, 299, 391 
Compicações neurológicas, 64 
Complexos com metais, 161 
Complexos metálicos, 227, 246, 247 
Complicação incisional, 53 
Complicações, 60, 91 
Complicações incisionais, 53 
Componente principais, 383 
Comportamento, 420 
Comportamento do consumidor, 269 
Comportamento eleitoral, 325 
Comportamentos desafiadores, 282 
Composição centesimal, 373, 377, 396 
Composição corporal, 44, 46, 59 
Composição da dieta, 49 
Composição musical, 6 
Composição química, 126, 380 
Compósitos, 113, 124, 125, 127, 262 
Compostagem, 460 
Compostos bioativos, 373 
Compostos fenólicos, 369 
Compostos orgânicos, 444 
Compressibilidade, 411 
Comprimento de difusão, 198 
Computação, 441 
Computação analógica, 423 
Computação de alto desempenho, 459 
Computação gráfica, 404, 465 
Computação quântica, 422 
Comunicação, 76, 84, 320, 355 
Comunicação alternativa, 274 
Comunicação baseada em caos, 423 
Comunicação epidêmica, 471 
Comunicação ótica, 477 
Comunicação sem fio, 417 
Comunicação síncrona, 193 
Comunicações ópticas, 468 
Comunidade, 271 
Comunidade de artrópodes, 143, 144 
Conceito de saúde, 57, 58 
Concentração de polifenóis, 383 
Concentração de renda, 304 
Concentração industrial, 294 
Concentrado duplo de tomate, 378 
Concepção de surdez, 43 
Concepções prévias, 281 

Concorrência, 193, 293 
Concreto, 401, 464, 465 
Concreto armado, 408 
Concreto autoadensável, 465, 472 
Concreto celular, 406 
Concurso, 286 
Condição socioeconômica, 297 
Condições de trabalho, 164 
Condições socioeconômicas, 68, 168 
Condrossarcomas, 51 
Condutividade, 199, 200 
Condutividade hidráulica, 187 
Cones de guta-percha, 109 
Conexidade, 192 
Confiabilidade, 193 
Conformação mecânica, 440, 441 
Conforto ambiental, 409 
Conforto térmico, 385, 409 
Congelamento, 380 
Congruências, 218 
Conhecimento, 22, 321 
Conhecimento espiritual, 65 
Conjuntos dominantes, 191 
Consciência, 321 
Conscientização, 181 
Conselhos de políticas pública, 320 
Conservação, 131, 356, 370, 398 
Conservação e restauro, 413 
Constipação, 52, 66 
Construção civil, 405, 484 
Consumo alimentar, 105 
Contação, 360 
Contação de histórias, 282 
Contagem de fótons, 248 
Contaminação, 214, 215 
Contaminação antrópica, 215 
Contato angular, 433 
Contexto acadêmico-universitário, 345 
Continuidade, 218 
Contos, 313 
Contra ataque, 32 
Contrabaixo, 13 
Contração muscular, 421 
Controle, 220, 224, 432 
Controle ambiental, 494 
Controle ativo de ruído, 432 
Controle biológico, 221 
Controle de infecções, 80 
Controle de processos, 186 
Controle de sistemas, 423 
Controle digital, 420 
Conversão de celulose, 478 
Conviventes, 339 
Cooperativa, 270 
Cooperativa de reciclagem, 400, 405 
Cooperativas, 364 
Copa do mundo, 106, 300 
Coquinas, 208 
Coração, 153, 165 
Corante, 454, 494 
Corantes, 376 
Corantes naturais, 454 
Corantes sintéticos, 453 
Cordia verbenacea, 164 
Corpo, 289 
Corpo rígido, 439 
Corporeidade, 18 
Corredores amadores, 138 
Corredores de transporte, 411 
Córrego Jacarezinho, 490 
Córrego Tucum, 205 
Correio Mercantil, 349 

Correlação de imagens, 408 
Correlador, 248 
Correspondance internacionale, 315 
Corrosão, 366 
Corrupção, 317 
Corte e empacotamento, 217 
Córtex cerebral, 53 
Cosméticos, 234 
Cosmologia, 318 
Costão rochoso, 142 
Costeira, 483 
Coup-TFII, 144 
Cratera, 205 
Crateras de impacto, 207 
Craton São Francisco, 207 
Creches, 277 
Crédito, 293, 295 
Crédito público, 297 
Crescimento e desenvolvimento, 150, 

180 
Crescimento econômico, 297 
Crescimento físico, 104 
Cretáceo, 208 
Criação, 6, 318 
Criança, 39, 123, 287 
Criança surda, 43 
Crianças, 62, 272 
Crianças e adolescentes, 82 
Criatividade, 5 
Criptografia, 218, 254 
Crise, 297, 303 
Crise financeira, 295, 302, 305 
Crítica, 10, 309 
Cromatografia, 251, 261 
Cromatografia a gás, 467 
Cromatografia de troca iônica, 242 
Cromatografia em camada delgada, 261 
Cromatografia gasosa, 232, 468 
Cromatografia líquida, 228 
Crômio, 227 
Cromo azurol sulfonato, 237 
Cromossomos sexuais, 42 
Cronotipo, 83 
Crotalaria, 146, 169 
Cubatão, 214 
Cuidado de si, 286 
Cuidadores, 89, 179 
Cuidados de enfermagem, 51 
Cuidados paliativos, 41 
Cultivo protegido, 394 
Cultura, 310 
Cultura escolar, 347 
Cultura material, 324, 355 
Cultura material da escola, 278 
Cultura participativa, 10 
Cupuaçu/buriti, 242 
Curcumina, 369 
Currículo, 278, 347 
Curvas, 216 
Curvas e superfícies, 223 
Curvas elípticas, 221 
Custeio-meta, 401 
Custo de produção, 392 
Custos interorganizacionais, 401 
Cymbopogon flexuosus, 136 

D 

Dados agrometeorológicos, 388 
Dados de alta frequência, 222 
Dados espectrais, 388 
Dalcroze, 289 
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Dança, 4, 6, 9, 10, 12, 18, 282 
Dança indiana, 23 
Daniel Defoe, 311 
Dano muscular, 101 
Danos de formação, 439 
Daphinia, 466 
Dapper, 147 
Data mining, 192, 220 
DDS, 41 
De Trinitate, 321 
Decaloba, 157 
Decisão de compra, 269 
Defeito congênito, 96 
Deficiência hormonal, 150 
Deficiência intelectual, 464 
Deficiência Protéica, 150 
Deficiência visual, 177 
Deficiente físico, 410 
Déficit cognitivo, 69 
Déficit habitacional, 295 
Degeneração muscular, 139, 140 
Deglutição, 71 
Deglutição atípica, 122, 123 
Degradação, 189, 376, 491 
Degradação de corante, 469 
Dêixis, 306 
Demanda, 107 
Democracia, 320, 332 
Demografia, 331 
Demografia da família, 322 
Demográfica, 168 
Demográfico, 110 
Dengue, 382 
Dentes decíduos, 112 
Dentifrício, 118 
Denúncia, 342 
Depressão, 166 
Dermatologia, 90 
Dermatose não-neoplásica, 81 
Desaminação, 257 
Descentralização, 286 
Descoberta de conhecimento, 390 
Desempenho, 406, 476, 484 
Desempenho motor, 104 
Desempenho muscular, 100 
Desenho arquitetônico, 403 
Desenvolvimento, 70, 292, 293, 300 
Desenvolvimento biológico, 104 
Desenvolvimento da linguagem, 74 
Desenvolvimento de gabaritos, 382 
Desenvolvimento de método, 420 
Desenvolvimento de produto, 363 
Desenvolvimento infantil, 39 
Desenvolvimento motor, 36 
Desenvolvimento regional, 298 
Desenvolvimento social, 43 
Desenvolvimento sustentável, 291 
Desgaste abrasivo, 437 
Design inteligente, 328 
Design universal, 475 
Desigualdade, 293, 297 
Desinfecção, 496 
Deslizamentos, 210 
Desnitrificação, 398 
Desordem, 185 
Destilação molecular, 443 
Detecção, 256 
Detecção de intrusos, 494 
Detecção de mortes, 459 
Detectores de partículas, 200 
Detectores de traços, 202 
Determinação de parâmetros, 408 

Diabetes, 122, 153 
Diabetes gestacional, 72 
Diabetes mellitus gestacional, 45 
Diabetes mellitus II, 52, 176 
Diabetes tipo 1, 72 
Diabetes tipo 2, 72 
Diafragma, 170 
Diagnóstico, 41, 45 
Diagnóstico precoce, 85 
Diagnósticos, 44 
Diagrama, 403 
Diagrama de Voronoi, 410 
Diâmetro de HDL, 175 
Diane Arbus, 18 
Diáspora, 319 
Dicroismo, 194 
Diferenciação de cardiomiócito, 144 
Diferenciação do sexo, 26 
Diferenciação sexual anômala, 44 
Diferencial, 61, 222 
Dificuldade de aprendizagem, 277 
Difração, 195 
Difração de raios X, 206 
Difração múltipla de raios X, 201 
Difusão, 239 
Difusores, 416 
Digestão anaeróbia, 414 
Digitalização, 183 
Dilatação mínima, 192 
Dimensões humanas, 259 
Dinâmica, 339, 439 
Dinâmica de sistemas, 460 
Dinâmica molecular, 190, 202 
Dinâmica populacional, 221 
Dinâmica veicular, 429, 430 
Dioxabibiclo-octano, 239 
Dióxido de carbono, 155 
Dióxido de enxofre, 473 
Diretor, 284 
Disciplina escolar, 347 
Discreta, 362 
Discurso, 12 
Disfarce vocal, 312 
Disgenesia gonadal, 41 
Dispêndio energético, 105 
Dispersão de poluentes, 459 
Dispositivo, 381 
Dispositivos eletromagnéticos, 188 
Dispositivos móveis, 485 
Dispositivos semicondutores, 420 
Distal, 41 
Distonia, 43, 186 
Distonias, 199 
Distribuição de carregamento, 433 
Distribuição lognormal, 219 
Distribuidores de gás, 426 
Distrofia, 153, 170 
Distrofia muscular, 145 
Distrofia muscular de Duchenne, 170 
Distrofina, 145 
Distúrbios de comunicação, 274 
Distúrbios do sono, 68 
Distúrbios metabólicos, 94 
Diterpeno, 245 
Diterpenos, 245 
Diversidade, 132 
Divulgação científica, 357, 358 
Divulgação Científica, 357 
Divulgação de informação, 265 
DMD, 153, 170 
DNA, 171, 175 
Doador, 165 

Docente, 264 
Documentação fotográfica, 356 
Documentar, 12 
Documentário, 8 
Doença de chagas, 94 
Doença de Crohn, 48, 76 
Doença de Machado-Joseph, 159 
Doença de Stargardt, 77 
Doença periodontal, 137 
Doenças periodontais, 108 
Dólar, 298 
Dom Casmurro, 348 
Domesticação de espécie, 481 
Dominação, 319 
Domo de Araguainha, 205 
Domótica, 417, 432 
Dopamina, 135 
Dor, 130 
Dor muscular, 33 
Dor orofacial, 117 
Dosimetria de nêutrons, 200 
Drogas, 328 
Dropout, 102 
DSP, 422 
Duplo efeito, 446 
Dureza janka, 389 
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E. coli, 478 
EAE, 147 
Ecocardiografia, 97 
Ecologia química, 244 
Econofísica, 195 
Economia, 85, 347 
Economia de energia, 404 
Economia industrial, 299 
Economia internacional, 297, 299 
Economia regional, 294 
Economia solidária, 270 
Economias emergentes, 296 
Ecotoxicologia, 460 
EDC, 244 
Edentulismo, 128 
Edifício teatral, 19 
Editor de cenário, 465 
EDTA, 108 
Educação, 270, 281, 282, 286, 288, 338, 
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Educação ambiental, 291, 464 
Educação ambiental crítica, 291 
Educação de bebês, 277 
Educação de jovens e adultos, 285 
Educação de surdos, 43 
Educação dos sentidos, 289 
Educação dos surdos, 279 
Educação em saúde, 79, 96, 164, 268 
Educação física, 287, 288, 289 
Educação física adaptada, 167 
Educação inclusiva, 176, 279 
Educação infantil, 286 
Educação médica, 49, 95 
Educação não-formal, 282 
Educação somática, 13 
Educação sómatica, 4 
Educacional, 466, 495 
Edulcorantes, 368, 376 
Efeitos adversos, 62, 84 
Efetividade, 61 
Efetividade clínica, 112 
Eficência energética, 407 
Efluente, 386 
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Efluente de esgoto doméstico, 386 
Efluente têxtil, 469 
Efluentes, 385 
Eflúvio telógeno crônico, 81 
Egito ptolomaico, 324 
Elastina, 139 
Eleições 2010, 325 
Elemento vazado, 399 
Elementos finitos, 111, 188, 418, 423, 
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Eletroanalítica, 261 
Eletrodinâmica, 195 
Eletrodinâmica de Weber, 195 
Eletrofiação, 444 
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Eletromagnéticos, 188 
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Emagrecimento, 34 
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